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Priekšvārds

Godātais IMI lietotāj!

Jūs esat kļuvis par Iekšējā tirgus informācijas sistēmas (Internal Market Information 

System — IMI) lietotāju. Jums uzticēti jauni, ar IMI saistīti pienākumi, un tas ir 

apsveicami!

IMI paver plašas iespējas. Tas ievērojami atvieglo un paātrina dažādu valstu pārvaldes 

iestāžu sadarbību. Vienlaikus tas palīdz uzlabot tos pakalpojumus, ko pārvaldes iestādes 

sniedz ikvienam, kurš vēlas izmantot Eiropas vienotā tirgus piedāvātās iespējas.

Tomēr tāpat kā ikviena elektroniska sistēma IMI spēj pienācīgi darboties tikai tad, ja 

to arī pienācīgi pārvalda. Lai IMI lietotāji varētu atrast sadarbības iestādes citās valstīs, 

informācijai par iestādēm vienmēr jābūt atjauninātai. Un, lai informācijas apmaiņa ritētu 

bez traucējumiem, katrā iestādē jābūt pietiekamam skaitam reģistrēto lietotāju, kuri 

spēj nekavējoties apstrādāt visus ienākošos pieprasījumus.

Tādēļ jums kā pirmajam IMI lietotājam savā iestādē ir ļoti svarīga loma! Jūsu uzdevums 

ir gādāt, lai jūsu iestāde IMI sistēmā būtu viegli atrodama un lai IMI spētu nodrošināt 

ātru un efektīvu informācijas apmaiņu.

Šis ceļvedis izstrādāts, lai palīdzētu jums veiksmīgi tikt galā ar uzticētajiem pienākumiem. 

Tā ievadā sniegts īss pārskats par IMI darbību, kuram seko praktiski padomi, soli pa solim 

skaidrojot, kas darāms, lai jūsu iestādē izveidotu IMI. Ceļvedī iekļauta arī svarīgāko 

IMI terminu vārdnīca un atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem. Ceļveža vidusdaļā 

atradīsiet kontrolsarakstu, kas ļaus pārbaudīt, vai neesat palaidis garām ko svarīgu.

Lai jums veicas jaunajā darbā ar IMI!

Jörgen Holmquist

Eiropas Komisijas

Iekšējā tirgus un pakalpojumu 

ģenerāldirektors
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Ievads. Kas ir IMI un kā tas darbojas?

Kas ir IMI?

Lai izpildītu Eiropas iekšējā tirgus tiesību aktu noteikumus par savstarpēju palīdzību, 

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) (1) valstu pārvaldes iestādēm jānodrošina informācijas 

apmaiņa ar sadarbības iestādēm citās valstīs. Iekšējā tirgus informācijas sistēma 

(IMI) ir elektronisks rīks, kas izveidots, lai atvieglotu iestāžu sadarbību. IMI ir datora 

lietojumprogramma, kurai var piekļūt ar interneta starpniecību, neinstalējot papildu 

programmatūru. To ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādājusi Eiropas Komisija.

Kā IMI darbojas?

IMI palīdz iestādēm atrast sadarbības iestādes citās valstīs: katra IMI reģistrētā iestāde 

sistēmā ievada savu neofi ciālo nosaukumu (ofi ciālā nosaukuma viegli saprotamu 

variantu) un pienākumu aprakstu. Neofi ciālo nosaukumu un aprakstu pārtulko visās 

ofi ciālajās ES valodās un saista ar daudzvalodu meklēšanas funkciju.

IMI arī atvieglo informācijas apmaiņu ar sadarbības partneriem: iestāde, kam jāiegūst 

informācija no iestādes citā valstī, var izveidot informācijas pieprasījumu savā valodā, 

izmantojot iepriekš pārtulkotu jautājumu kopumus, kuri aptver katru IMI atbalstīto 

likumdošanas jomu. Izmantojot sistēmu, iestāde nosūta pieprasījumu sadarbības 

iestādei. Atbildētāja iestāde redz pieprasījumu savā valodā un var atbildēt savā valodā, 

ar IMI starpniecību nosūtot atbildi pieprasītājai iestādei. Ielūkojoties IMI sistēmā, jebkurā 

laikā jūs varat sekot līdzi pieprasījuma apstrādes gaitai.

Kas ir IMI dalībnieki?

Galvenie IMI dalībnieki ir:

kompetentās iestādes visā EEZ, kuras apmainās ar informāciju un darbojas  ●

valsts, reģionālā vai vietējā mērogā;

(1) EEZ ietilpst visas ES dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
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IMI koordinatori, kas pieņem lēmumus par iestāžu reģistrāciju IMI ●  un 

gādā, lai citas valstis laicīgi saņemtu pienācīgas atbildes uz iesniegtajiem 

pieprasījumiem. Ir šādi koordinatori:

katrai valstij viens IMI koordinators valsts līmenī ( — national IMI 

coordinator — NIMIC) (NIMIC saraksts pieejams IMI tīmekļa vietnē: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_lv.html);

pilnvarotie IMI koordinatori ( — delegated IMI coordinator — DIMIC), 

kurus ieceļ pēc valsts ieskatiem un kuru pārziņā ir konkrēta 

likumdošanas joma vai ģeogrāfi skais reģions;

koordinatori, kurus dēvē par  — super-DIMIC (jeb SDIMIC) un kuri atbild 

par visām likumdošanas jomām savā reģionā.

Eiropas Komisija izmitina un uztur IMI, atbild par sistēmā ievadītās informācijas  ●

tulkošanu un nodrošina centrālā palīdzības dienesta darbu.

Kādās jomās IMI izmanto?

IMI ir elastīga sistēma, ko var izmantot, lai īstenotu dažādus iekšējā tirgus tiesību 

aktus. Pašlaik to izmanto, piemērojot Direktīvu par profesionālo kvalifi kāciju atzīšanu 

(2005/36/EK) un Pakalpojumu direktīvu (2006/123/EK) (kas paredz, ka EEZ iestāžu 

pienākums ir savstarpēji palīdzēt migrējošo pakalpojumu sniedzēju un pārrobežu 

pakalpojumu sniegšanas uzraudzībā).

Jaunākā informācija par IMI darbības lauku šajās likumdošanas jomās un par jaunām 

likumdošanas jomām, kas to papildinās, ir pieejama IMI tīmekļa vietnē.

Vai IMI nodrošina datu aizsardzību?

Iestādēm, kuras izmanto IMI, jāievēro ES un valstu tiesību aktu prasības par datu 

aizsardzību. Eiropas Komisijas ieteikums, kas pieejams IMI tīmekļa vietnē, ietver 

pamatnostādnes par datu aizsardzību IMI. Jāatzīmē, ka IMI ir augsts datu aizsardzības 

līmenis, jo:

tam nav pastāvīgas datubāzes vai reģistra, kurā būtu iekļauti personas dati; ●

informācijas apmaiņā izmantotos personas datus dzēš vēlākais sešus mēnešus  ●

pēc informācijas apmaiņas beigām;

personas dati ir pieejami tikai informācijas apmaiņā tieši iesaistītajām  ●

iestādēm.
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Praktisks ceļvedis. Kā iestādē izveidot IMI

Ar ko sākt?

IMI ir decentralizēts iestāžu tīkls. Tas nozīmē, ka katra iestāde, kas izmanto IMI, atbild par 

visu sistēmā atrodamo informāciju, kura attiecas uz šo iestādi. Tā atbild arī par struktūru, 

kas jāizveido iestādē, lai tā varētu izmantot IMI.

Vienlaikus ar iestādes reģistrāciju IMI kā pirmais sistēmas lietotājs esat reģistrēts arī 

jūs. Ievērojot, ka pagaidām esat vienīgais lietotājs savā iestādē, kas var piekļūt IMI, 

jūsu uzdevums ir:

gādāt, lai citu valstu iestādēm, kas vēlēsies iegūt informāciju, jūsu iestāde  ●

būtu viegli atrodama un lai ar to varētu viegli sazināties;

noteikt ar IMI saistītos pienākumus jūsu iestādē, lai jūs un jūsu kolēģi varētu  ●

ātri un efektīvi piedalīties informācijas apmaiņā.

Šie uzdevumi nav tik sarežģīti, kā izklausās! IMI ir lietotājiem draudzīga sistēma. Ja rūpīgi 

ievērosiet šos norādījumus, IMI izveide jūsu iestādē nesagādās grūtības un neaizņems 

daudz laika.

Šajā ceļvedī sniegts praktisks pārskats par visiem soļiem, kādi jums veicami. Šo 

soļu izvērstāku aprakstu uzskatāmā veidā atradīsiet IMI lietotāja rokasgrāmatā, kas 

pieejama IMI tīmekļa vietnes iedaļā “Svarīgi dokumenti”:

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

IMI tīmekļa vietnē atradīsiet arī daudz mācību materiālu, tostarp virkni interaktīvu 

e-mācību moduļu, kas iepazīstina ar visām svarīgākajām IMI funkcijām.

Vispirms būtu lietderīgi paraudzīties uz jūsu iestādi no trim dažādiem skatu 

punktiem.

Pirmkārt, padomājiet, kā jūsu iestādi varētu uztvert kādā citā valstī esoša  ●

iestāde.

Otrkārt — kā jūsu iestāde iederas starp citām iestādēm jūsu valstī, piemēram,  ●

raugoties no tādas iestādes viedokļa, kas uzrauga jūsu iestādes darbu vai ar 

kuru jūs sadarbojaties.
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Treškārt — kāda ir jūsu iestādes iekšējā struktūra, piemēram, kā tajā sadalīti  ●

pienākumi un kāda ir tās darba organizācija.

Turpmākie secīgie norādījumi ir izstrādāti, ievērojot šos trīs skatu punktus. Sāksim ar 

to, kas atrodas vistālāk no jums, proti, padomāsim, kā jūsu iestādi varētu uztvert kādā 

citā valstī esoša iestāde.

Iespaids par jūsu iestādi citā valstī

Iedomājieties, ka esat IMI lietotājs, kas strādā jūsu iestādei līdzīgā iestādē citā valstī. Šis 

lietotājs nepārvalda jūsu valodu un nav informēts par jūsu valsts pārvaldes struktūrām. 

Tomēr viņam būtu jāspēj IMI atrast jūsu iestādi. Visu būtisko informāciju par katru 

IMI reģistrēto iestādi tulko visās ofi ciālajās ES valodās, un tā atrodama, izmantojot 

daudzvalodu meklēšanas funkciju. Taču jūsu pienākums ir gādāt, lai informācija par 

iestādi jūsu valodā būtu pareiza un atjaunināta.

1. solis. Rediģējiet vispārīgo informāciju par savu iestādi

Zināma informācija par jūsu iestādi IMI jau ir ievadīta, to reģistrējot. Jums šī informācija 

jāpārbauda un vajadzības gadījumā jāizlabo vai jāatjaunina.

Neofi ciālais nosaukums ●

IMI ļauj katrai iestādei izvēlēties neofi ciālu nosaukumu — ofi ciālā nosaukuma variantu, 

kas sniedz skaidru priekšstatu par iestādes darbību. Neofi ciālo nosaukumu tulko visās 

ES valodās. Lai citi sistēmas lietotāji varētu identifi cēt jūsu iestādi, tās neofi ciālajam 

nosaukumam jābūt īsam un skaidram.

Kāpēc papildus ofi ciālajam nosaukumam vajadzīgs neofi ciālais?

Kā jums šķiet, ar ko nodarbojas iestāde “Honourable Society of Kings Inns” Īrijā? 

Spriežot pēc ofi ciālā nosaukuma, tās varētu būt visdažādākās jomas. Faktiski šī 

iestāde izdod atļaujas praktizēšanai advokāta profesijā. Neoficiāls nosaukums, 

piemēram, “Profesionāla advokātu licencēšanas organizācija”, sniegtu skaidrāku 

priekšstatu par iestādes darbību.
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Ja izdarāt būtiskus grozījumus iestādes neofi ciālajā nosaukumā, neaizmirstiet sistēmā 

norādīt, ka ir nepieciešams jauns tulkojums (atzīmējot vajadzīgo lodziņu). Jaunu 

tulkojumu nevajag tad, ja labo tikai pareizrakstības kļūdas.

Īss apraksts ●

Ar neofi ciālo nosaukumu, protams, ir par maz, lai radītu pilnīgu priekšstatu par iestādes 

darbību. Tāpēc jums ir iespēja sniegt īsu iestādes aprakstu, kas arī tiks pārtulkots visās 

ES valodās. Jūs varat norādīt, piemēram, vai jūsu iestāde ir vietēja, reģionāla vai valsts 

līmeņa, kā arī minēt galvenās darbības jomas un tajās veicamos uzdevumus. Veidojot 

īso aprakstu, mēģiniet iedomāties, kas jums būtu jāzina par šo iestādi, ja jūs būtu IMI 

lietotājs citā valstī.

Valodas ●

Apmainoties ar informāciju IMI, dažkārt pietiks, ja izmantosiet iepriekš pārtulkotos 

jautājumus un atbildes, kas attiecas uz katru likumdošanas jomu. Tomēr var gadīties, ka 

IMI lietotāji citās valstīs vēlēsies uzdot papildu jautājumus vai kaut ko piebilst. Varbūt šie 

lietotāji vēlēsies sazināties ar jums pa tālruni vai e-pastu. Tādēļ norādiet visas valodas, 

ko saprot jūsu iestādē.

Droši norādiet, ka zināt svešvalodas!

Jums nav brīvi jāpārvalda norādītās valodas. Citiem lietotājiem būs lietderīgi zināt, 

kādās valodās spējat sazināties.

Kontaktinformācija ●

Jūs varat rediģēt un papildināt savas iestādes reģistrēto kontaktinformāciju. Piemēram, 

ja vēlaties, varat iekļaut saiti uz jūsu tīmekļa vietni.

Īsajā aprakstā nav jāatspoguļo 

visi iestādes pienākumi — 

pietiks ar tiem, kas attiecas uz 

jūsu uzdevumiem IMI!
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E-pasta adrese ●

Ja būs nepieciešams ielūkoties IMI, jums par to paziņos ar e-pasta vēstuli. Tādēļ, lai 

nepalaistu garām svarīgu informāciju, jūsu iestādes e-pasta adresei jābūt derīgai un 

tā bieži jāpārbauda.

2. solis. Norādiet iestādes kompetences jomas

Ja citas valsts iestāde vēlēsies atrast sadarbības iestādi jūsu valstī, tai nepietiks ar 

vispārīgu kontaktinformāciju — tā vēlēsies iegūt arī ziņas par sadarbības iestādes 

atbildības jomām. Šajā nolūkā IMI ir pieejami divi Eiropas mērogā sīki izstrādāti un 

tādējādi katrai valstij atbilstoši atslēgvārdu saraksti. Šajos sarakstos ir iekļautas:

saimnieciskās darbības jomas, ●

politikas jomas. ●

Izmantojot šos sarakstus, centieties pēc iespējas precīzāk aprakstīt savas iestādes 

pienākumus.

3. solis. Norādiet iestādes pienākumus katrā likumdošanas jomā

IMI var izmantot dažādās likumdošanas jomās. Ja iestāde darbojas divās jomās, tai 

var būt piekļuves tiesības IMI abās no tām. Tāpēc papildus saimnieciskās darbības un 

politikas jomām sīkāk aprakstiet iestādes pienākumus katrā likumdošanas jomā.

Lai vieglāk tiktu galā ar šo uzdevumu, izmantojiet IMI atrodamos, katrai likumdošanas 

jomai atbilstošos atslēgvārdu sarakstus. Daži atslēgvārdi jau būs izvēlēti, iestādi 

reģistrējot, bet jums jāpārbauda, vai tie ir pareizi, un vajadzības gadījumā jāizvēlas 

papildu atslēgvārdi.

Ja mainās jūsu iestādes 

adrese vai tālruņa numuri, 

neaizmirstiet atjaunināt šo 

informāciju IMI!
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Iespaids par jūsu iestādi 
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Neofi ciālais 

nosaukums

Īss apraksts

Valodas

Kontaktinformācija

E-pasta adrese

2. solis. Norādiet iestādes 

kompetences jomas

Saimnieciskās 

darbības jomas

Politikas jomas

3. solis. Norādiet iestādes 

pienākumus katrā 

likumdošanas jomā

Jūsu iestāde jūsu 

pašu valstī

4. solis. Saistiet savu iestādi ar 

citām iestādēm

5. solis. Izveidojiet saites ar 

jūsu iestādes pieprasījumu 

koordinatoriem
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varīgākie soļi īsumā

Jūsu iestādes iekšējā 

organizācija

6. solis. Noskaidrojiet, kuras 

nodaļas izmantos IMI

7. solis. Nosakiet reģistrējamo 

papildu lietotāju skaitu

Tikai 

koordinatoriem

13. solis. Izlemiet, kurš 

darbinieks būs datu 

administrators

14. solis. Izlemiet, vai 

piedalīsieties atzinuma 

procedūrā

8. solis. Izlemiet, vai jūsu 

iestāde izmantos piešķiršanas 

procedūru

15. solis. Izlemiet, vai 

iesaistīsieties apstiprināšanas 

procedūrā

9. solis. Nosakiet katra 

lietotāja tiesības

10. solis. Reģistrējiet lietotājus

11. solis. Paziņojiet lietotājiem 

viņu lietotājvārdus

12. solis. Mudiniet jaunos 

lietotājus pieteikties IMI
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Kā izvēlēties atslēgvārdus?

Ja iepriekš sagatavotajā sarakstā neizdodas atrast pilnīgi atbilstošus atslēgvārdus, 

izvēlieties atslēgvārdu vai atslēgvārdu kombināciju, kas pēc iespējas precīzāk 

raksturo jūsu iestādi. Ja sarakstā trūkst kāda svarīga atslēgvārda, paziņojiet to savam 

koordinatoram, lai vajadzības gadījumā sarakstu varētu papildināt.

Jūsu iestāde jūsu pašu valstī

Izmantojot visu iepriekš minēto informāciju, iestādei citā valstī būtu jāspēj bez grūtībām 

atrast jūsu iestādi un ar to sazināties. Tomēr IMI funkcijas ir plašākas. Jūsu valstī var 

būt citas iestādes, kas veic tādus pašus uzdevumus kā jūsu iestāde. Iespējams, jūs 

sadarbojaties ar tām, bet varbūt jūs tās uzraugāt vai tās uzrauga jūs. Veicot nākamos 

soļus, padomājiet par jūsu iestādes tēlu valsts kontekstā. Ar ko tā atšķiras no citām 

iestādēm, kas darbojas tajā pašā jomā? Kā tā sadarbojas ar citām iestādēm? Kā rīkojas, 

ja rodas sarežģījumi?

4. solis. Saistiet savu iestādi ar citām iestādēm

Pieņemsim, ka jūsu iestāde ir reģionāla ārstu padome. Tādā gadījumā valsts ārstu 

padome, iespējams, vēlēsies pārlūkot pieprasījumus, ko apstrādā jūsu iestāde, lai 

kontrolētu IMI izmantošanas apjomu valsts mērogā. Šādās un līdzīgās situācijās jūsu 

iestādi ir iespējams saistīt ar citām iestādēm. Saistītās iestādes varēs pārlūkot jūsu 

informācijas apmaiņu IMI. Tomēr, lai nodrošinātu datu aizsardzību, pieprasījumos 

iekļautie personas dati tām nebūs redzami.

5. solis. Izveidojiet saites ar jūsu iestādes pieprasījumu koordinatoriem

IMI koordinatoru uzdevums ir gādāt par pienācīgu IMI izveidi attiecīgajā valstī vai reģionā 

un nodrošināt, lai informācijas apmaiņa IMI ritētu bez traucējumiem. Koordinatori 

paši lemj, cik aktīvi darboties sistēmā. Dažu koordinatoru loma aprobežosies ar 

administratīvu koordinēšanu, bet citi, iespējams, vēlēsies iesaistīties informācijas 

apmaiņā. Koordinatori var risināt to pārziņā esošas iestādes un citas valsts iestādes 

starpā radušās domstarpības, bet valstīs, kas nolēmušas saglabāt centralizētu kontroli, 

koordinatori var apstiprināt to pārziņā esošo iestāžu pieprasījumus un/vai atbildes. 

Pildot šos ar informatīvo saturu saistītos pienākumus, kas katrā likumdošanas jomā 

ir atšķirīgi, viņi darbojas kā pieprasījumu koordinatori. Katrai likumdošanas jomai 

būtu jāpiesaista vismaz viens pieprasījumu koordinators. Ja domājat, ka informācijas 

apmaiņā, ko veic jūsu iestāde, būtu jāiesaista papildu koordinatori, izveidojiet saites 

starp jūsu iestādi un šiem koordinatoriem.
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Pēc noklusējuma koordinatori neredz jūsu pieprasījumos iekļauto informāciju. Tas ļauj 

nodrošināt datu aizsardzību. Tomēr, ja koordinators vēlas aktīvi iesaistīties informācijas 

apmaiņā, jūs varat darīt viņam pieejamu pieprasījumos iekļauto informāciju. Taču arī 

pilnā skatījumā koordinatoram nebūs redzami informācijas apmaiņā iekļautie personas 

dati.

Jūsu iestādes iekšējā organizācija

Esam noskaidrojuši jūsu iestādes lomu attiecībā uz iestādēm citās valstīs un jūsu valstī. 

Atlicis aplūkot jūsu iestādes iekšējo organizāciju. Kurās nodaļās izmantos IMI? Cik daudz 

IMI pieprasījumu jūsu iestāde saņems? Cik no jūsu kolēģiem kopā ar jums lietos IMI? 

Kā rīkoties, lai iekšējie darba procesi būtu pēc iespējas efektīvāki?

6. solis. Noskaidrojiet, kuras nodaļas izmantos IMI

Ja strādājat lielā iestādē, iespējams, uzreiz nebūs skaidrs, kuras struktūrvienības vai 

nodaļas strādās ar IMI. Tādā gadījumā vispirms pārbaudiet, kurās IMI atbalstītajās 

likumdošanas jomās jūsu iestāde darbojas. Atjauninātu informāciju par likumdošanas 

jomām un attiecīgajiem ES tiesību aktiem atradīsiet IMI tīmekļa vietnē. Tad pārbaudiet, 

kura jūsu iestādes struktūrvienība vai nodaļa nodarbojas ar jautājumiem, ko aptver 

šie tiesību akti. Lai labāk tiktu galā ar minēto uzdevumu, varat ielūkoties IMI standarta 

jautājumu kopumos, kas aptver katru likumdošanas jomu. Jautājumu kopumu izsmeļoši 

saraksti pieejami IMI tīmekļa vietnes iedaļā “Svarīgi dokumenti”.

7. solis. Nosakiet reģistrējamo papildu lietotāju skaitu

Iestādes pirmā IMI lietotāja pienākums ir izlemt, cik papildu lietotāju iestādē būtu 

jāreģistrē. Protams, lietotāju skaitam jāatbilst iestādes lielumam un vajadzībām. Mazā 

iestādē, kas IMI apstrādā tikai dažus pieprasījumus, iespējams, pietiks ar vienu vai diviem 

papildu lietotājiem. Savukārt, lai efektīvi pārvaldītu informācijas apmaiņu lielā iestādē, 

būs jāizvēlas vairāki lietotāji un katram jāuztic savi pienākumi.

Ja darbojaties dažādās 

likumdošanas jomās, katrai no 

tām var būt savs koordinators.
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Nodrošiniet rezerves variantu

Arī tad, ja jūsu iestāde ir ļoti maza, reģistrējiet vismaz vienu papildu lietotāju, lai 

atvaļinājuma vai slimības laikā nodrošinātu rezerves variantu.

8. solis. Izlemiet, vai jūsu iestāde izmantos piešķiršanas procedūru

Ja IMI ir izveidota ar standarta iestatījumiem, par jūsu iestādei adresētu jaunu 

pieprasījumu paziņos, nosūtot automātisku e-pasta ziņojumu uz iestādes kopējo e-pasta 

adresi un uz visām pieprasījumu apstrādātāju adresēm. Ja iestādē ir daudz lietotāju, 

ja plānojat apstrādāt lielu skaitu informācijas pieprasījumu vai ja IMI lietos dažādas 

jūsu iestādes struktūrvienības, šāda kārtība var izrādīties nelietderīga. Tādā gadījumā 

būtu vēlams izmantot t. s. piešķiršanas procedūru. Tas nozīmē, ka viena persona, kam 

uzticētas piešķīrēja funkcijas, saņem visus ienākošos pieprasījumus un iedala tos saviem 

kolēģiem, ievērojot, piemēram, pieprasījuma tematu vai kolēģu noslogojumu. Tādējādi 

var nodrošināt skaidru pienākumu sadali un pieprasījumu ātru apstrādi.

9. solis. Nosakiet katra lietotāja tiesības

Jums kā iestādes pirmajam IMI lietotājam automātiski ir piešķirtas visas IMI lietotāja 

tiesības. Tātad jūs pats varat veikt visus ar IMI saistītos uzdevumus. Taču jums, protams, 

tas nav obligāti jādara. Jūs varat izlemt, kurus uzdevumus uzticēt saviem kolēģiem. Varat 

reģistrēt vairākus citus pieprasījumu apstrādātājus. Jūs varat arī, piemēram, piešķirt 

vietējā datu administratora tiesības kādam lietotājam jūsu iestādes IT nodaļā. Šim 

lietotājam būs jāatjaunina dati par jūsu iestādi, jāreģistrē papildu lietotāji un jāsniedz 

kolēģiem tehnisks atbalsts, piemēram, jāatjauno nozaudētas paroles. Iestādes vadītājam, 

kas pats nebūs iesaistīts informācijas apmaiņā, jūs varētu piešķirt pamatlietotāja tiesības, 

ļaujot uzraudzīt informācijas plūsmu.

Izvēloties piešķiršanas 

procedūru, neaizmirstiet 

iecelt piešķīrēju!
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10. solis. Reģistrējiet lietotājus

Kad esat ticis skaidrībā par reģistrējamo lietotāju skaitu un viņu kopīgā darba 

organizāciju, nākamais solis ir lietotāju reģistrēšana IMI. Tas ir pavisam vienkārši. Sistēmā 

ievada lietotāja kontaktinformāciju, vēlamo darba valodu un e-pasta adresi.

Neaizmirstiet, ka katram lietotājam vajadzīga sava e-pasta adrese, jo uz to sistēma sūtīs 

visus automātiski ģenerētos e-pasta ziņojumus!

Pēc tam nosakiet lietotāju tiesības katrā likumdošanas jomā. Piemēram, kolēģim, kam 

profesionālās kvalifi kācijas jomā ir pieprasījumu apstrādātāja tiesības, pakalpojumu 

jomā varētu būt tikai pamatlietotāja tiesības.

11. solis. Paziņojiet lietotājiem viņu lietotājvārdus

Reģistrējot IMI jaunu lietotāju, sistēma automātiski izveido šīs personas lietotājvārdu un 

pagaidu paroli. Pagaidu paroli jaunajam lietotājam nosūta pa e-pastu. Taču lietotājvārdu 

nosūtīšanai e-pastu drošības apsvērumu dēļ neizmanto! Jums jāsazinās ar kolēģi ārpus 

sistēmas un jāpaziņo lietotājvārds personīgi vai pa tālruni, faksu vai pastu.

Vai automātiski ģenerēto lietotājvārdu var mainīt?

Jā, ja kāds kolēģis nevēlas izmantot sistēmas automātiski ģenerēto lietotājvārdu, 

jūs varat to mainīt.

12. solis. Mudiniet jaunos lietotājus pieteikties IMI

IMI var darboties bez traucējumiem tikai tad, ja reģistrētie lietotāji ir iepazinušies ar 

sistēmu un to aktīvi izmanto. Tādēļ ir svarīgi mudināt visus iestādes jaunos lietotājus 

pieteikties IMI un to izpētīt.

Kad jauns lietotājs piesakās sistēmā, viņš pats var izvēlēties paroli un 12 ciparzīmju 

drošības kodu. Katrā nākamajā pieteikšanās reizē sistēmā būs jāievada trīs nejauši 

izvēlētas drošības koda ciparzīmes.
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Nozaudētas paroles un lietotājvārdi

Ja kāds kolēģis ir aizmirsis IMI lietotājvārdu, jūs to varat atrast sistēmā un atkal paziņot 

kolēģim.

Ja kolēģis aizmirsis paroli, jums tā jāiestata no jauna, ja vien neesat piešķīris vietējā 

datu administratora tiesības citam lietotājam. Informējiet iestādes lietotājus, ka 

paroles nozaudēšanas gadījumā viņiem jāsazinās ar vietējo datu administratoru un 

jālūdz piešķirt jaunu paroli.

Kad vietējais datu administrators atiestata aizmirstu paroli, lietotājs saņem 

automātisku e-pastu ar jauno pagaidu paroli. Tad viņš atkal var sākt iepriekšējo 

pieteikšanās procedūru.

Ja iestādē esat vienīgais vietējais datu administrators un esat aizmirsis savu paroli, 

jums jāsazinās ar datu administratoru IMI koordinatoriestādē, kas reģistrējusi jūsu 

iestādi vai apstiprinājusi tās reģistrāciju.

Papildu informācija koordinatoriem

Ja esat pirmais lietotājs IMI koordinatoriestādē, pirms sākat lietot IMI, jums jāveic vēl 

daži soļi.

13. solis. Izlemiet, kurš darbinieks būs datu administrators

Pirmajam lietotājam IMI koordinatoriestādē pēc noklusējuma piešķir arī datu 

administratora tiesības. Vietējais datu administrators atbild par visu IMI datu pārvaldību 

jūsu iestādē, bet datu administrators atbild par datu pārvaldību tajās iestādēs, ko jūsu 

iestāde koordinē. Viņš var apstiprināt jaunu kompetento iestāžu autentiskumu, atļaut 

piekļuvi jaunām likumdošanas jomām, rediģēt iestāžu ofi ciālos nosaukumus un atiestatīt 

vietējo datu administratoru paroles. Tāpēc, ja jūsu koordinatora uzdevumos ietilpst 

jaunu iestāžu reģistrēšana vai piekļuves piešķiršana jaunām likumdošanas jomām, 

iespējams, būs lietderīgi uzticēt šo funkciju vienam vai pat vairākiem kolēģiem.
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14. solis. Izlemiet, vai piedalīsieties atzinuma procedūrā

Ja kāda jūsu koordinēta iestāde un iestāde kādā citā valstī nevar vienoties par 

sniedzamo informāciju, IMI piedāvā jums un otras iestādes IMI koordinatoram iesaistīties 

domstarpību risināšanā. Šajā gadījumā koordinatori ir atzinuma sniedzēji. IMI standarta 

iestatījums paredz, ka koordinatori piedalās atzinuma procedūrā. Turklāt šis iestatījums 

katrai likumdošanas jomai atšķiras.

Ja pats vēlaties piedalīties atzinuma procedūrā, sistēmā nekas nav jāmaina. Ja vēlaties 

uzticēt šo funkciju kādam kolēģim, varat iecelt atbildīgo procedūras administratoru. 

Ja vispār nevēlaties piedalīties atzinuma procedūrā, piemēram, ja koordinējat tikai 

tehnisko atbalstu, iestatījums jāmaina uz “nē”.

15. solis. Izlemiet, vai iesaistīsieties apstiprināšanas procedūrā

Dažas dalībvalstis ir nolēmušas arī turpmāk centralizēti kontrolēt savas valsts kompetento 

iestāžu informācijas apmaiņu. Tādēļ IMI dod koordinatoriem iespēju izlemt, vai tie 

vēlas apstiprināt pieprasījumus un/vai atbildes pirms to nosūtīšanas uz citu valsti. Šajā 

gadījumā standarta iestatījums ir “nē”.

Datu administrators, 

atšķirībā no vietējā datu 

administratora, atbild par 

konkrētu likumdošanas jomu. 

Ja izlemjat deleģēt šo funkciju, 

neaizmirstiet, ka katrā 

likumdošanas jomā, kurā jūsu 

iestāde darbojas, jābūt datu 

administratoram!
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IMI terminu vārdnīca

Apstiprināšanas procedūra. Ja  IMI koordinatori vēlas, tie var apstiprināt savā pārziņā 

esošo  kompetento iestāžu jaunos pieprasījumus vai atbildes uz pieprasījumiem 

pirms to nosūtīšanas uz citu dalībvalsti. Tas nozīmē, ka pirms jauna pieprasījuma 

izsūtīšanas kompetentā iestāde to vispirms nosūta IMI koordinatoram apstiprināšanai. 

Ja koordinators pieprasījumu apstiprina, to nosūta  atbildētājai kompetentajai 

iestādei.

Atbildētāja iestāde. Atbildētāja iestāde ir iestāde, ar kuru sazinās  pieprasītāja 

iestāde, un tās uzdevums ir sniegt atbildi uz pieprasījumu.

Atzinuma procedūra. Ja  pieprasītāja iestāde nav apmierināta ar citas dalībvalsts 

sniegto atbildi, tā var pieprasīt papildu informāciju. Taču, ja  atbildētāja iestāde 

apgalvo, ka nevar sniegt šo informāciju, pieprasītāja iestāde var lūgt iesaistīties sava 

un atbildētājas iestādes IMI koordinatora atbildīgos procedūras administratorus. To 

sauc par atzinuma procedūru. IMI koordinatori izlemj, vai vēlas iesaistīties atzinuma 

procedūrā.

IMI koordinatori. IMI koordinatoru uzdevums ir autentifi cēt  kompetentās iestādes, 

kuras vēlas izmantot IMI, un gādāt, lai IMI to pārziņā esošajā valstī vai reģionā darbotos 

bez traucējumiem. Turklāt IMI koordinatori var izlemt iesaistīties informācijas apmaiņā 

starp iestādēm, ko tie koordinē, un iestādēm citā valstī (  apstiprināšanas procedūra 

 atzinuma procedūra).

Kompetentā iestāde. Kompetentās iestādes ir galvenie IMI dalībnieki, kas, izmantojot 

sistēmu, apmainās ar informācijas pieprasījumiem. Tās var būt valsts vai privātas iestādes, 

ko dalībvalstis pilnvarojušas veikt noteiktas darbības saistībā ar iekšējā tirgus tiesību 

aktu piemērošanu. Tās var darboties valsts, reģiona un vietējā mērogā.

Pamatlietotājs. Visi IMI lietotāji ir vismaz pamatlietotāji. Pamatlietotājs IMI kompetento 

iestāžu datubāzē var meklēt  kompetentās iestādes un var pārlūkot visus pieprasījumus 

(ienākošos un izejošos) savā iestādē, kā arī  saistīto iestāžu pieprasījumus.

Pieprasījuma apstrādātājs. Papildus  pamatlietotāja tiesībām pieprasījumu 

apstrādātāji var savas iestādes vārdā nosūtīt informācijas pieprasījumus un atbildēt 

uz tiem.
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Pieprasītāja iestāde. Pieprasītāja iestāde ir iestāde, kurai nepieciešama informācija 

un kura sāk informācijas apmaiņu.

Piešķiršanas procedūra. Liela iestāde, kurā ir daudz IMI lietotāju, iespējams, vēlēsies 

izmantot piešķiršanas procedūru, lai atkarībā no temata vai citiem apsvērumiem 

iedalītu ienākošos pieprasījumus vienam vai vairākiem  pieprasījumu apstrādātājiem. 

Pieprasījumus iestādē var iedalīt un pārdalīt lietotājs ar piešķīrēja tiesībām.

Saistītā iestāde. Jūsu iestādi ir iespējams saistīt ar citām tās pašas dalībvalsts iestādēm. 

Saistītās iestādes var pārlūkot jūsu iestādes informācijas apmaiņu. Tiesības saistīt jūsu 

iestādi ar citām iestādēm ir tikai  vietējam datu administratoram.

Vietējais datu administrators. Papildus  pamatlietotāja tiesībām vietējam datu 

administratoram ir tiesības veikt šādas darbības:

atjaunināt IMI esošos datus par savu iestādi; ●

reģistrēt iestādes papildu lietotājus; ●

mainīt iestādes lietotāju tiesības; ●

atiestatīt iestādes lietotāju paroles. ●
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Bieži uzdoti jautājumi

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

Kad reģistrējaties kā jauns IMI lietotājs, sistēma automātiski izveido jums lietotājvārdu 

un pagaidu paroli. Pagaidu paroli paziņo, nosūtot automātisku e-pasta ziņojumu. 

Lietotājvārdu jums paziņo persona, kas jūs reģistrēja. Drošības apsvērumu dēļ tas notiek 

ārpus IMI sistēmas, piemēram, personīgi vai pa tālruni. Ja esat pirmais IMI lietotājs 

iestādē un nesaņemat lietotājvārdu, sazinieties ar IMI koordinatoru, kurš reģistrēja 

jūsu iestādi.

Sistēma nepieņem manu paroli / drošības kodu. Ar ko sazināties?

Ja esat vienīgais lietotājs savā iestādē un esat aizmirsis paroli vai drošības kodu, 

sazinieties ar sava IMI koordinatora vietējo datu administratoru. Viņš atiestatīs jūsu 

paroli. Tad saņemsiet automātisku e-pasta ziņojumu ar pagaidu paroli. Lai pieteiktos 

sistēmā, izmantojiet iepriekšējo lietotājvārdu. Sistēma liks ievadīt un apstiprināt jauno 

drošības kodu.

Neaizmirstiet, ka sistēma ņem vērā atšķirību starp lielajiem un mazajiem burtiem. Ja 

pieteikšanās laikā prasītās ziņas būs ievadītas nepareizi piecas reizes, sistēma jūs bloķēs. 

Tādā gadījumā rīkojieties, kā paredzēts iepriekš paroles nozaudēšanas gadījumā.

Mana iestāde ir kompetenta dažādās likumdošanas jomās. Kā lai to 
atspoguļo IMI?

Ja vienā iestādē ir dažādas nodaļas, kas atbild par dažādām likumdošanas jomām, 

reģistrācijai varat izmantot divus tehniskus risinājumus.

Varat lūgt IMI koordinatoram reģistrēt nodaļas kā atsevišķas kompetentās  ●

iestādes, iekļaujot iestādes nosaukumā nodaļas nosaukumu, lai izvairītos 

no pārpratumiem. Šo risinājumu ieteicams izmantot, ja nodaļas faktiski ir 

atsevišķas struktūras un katrai ir savs personāls.
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Varat reģistrēt savu iestādi kā vienu kompetento iestādi un nodrošināt tai  ●

piekļuves tiesības visām likumdošanas jomām, kurās tā ir kompetenta. 

Šajā gadījumā, iespējams, būs lietderīgi izmantot piešķiršanas procedūru, 

lai jaunos pieprasījumus iedalītu pareizajai nodaļai.

Kolēģis, ko esmu reģistrējis IMI, ir aizmirsis savu paroli / drošības kodu. 
Kā rīkoties?

Lai atiestatītu citu lietotāju paroles, jums jābūt lietotājam ar vietējā datu 

administratora tiesībām. Ja esat piešķīris šīs tiesības citam lietotājam, jums jālūdz, 

lai viņš atiestata kolēģa paroli. Ja esat vietējais datu administrators, piesakieties 

IMI, izvēlieties opciju “Administrācija” un tad opciju “Pārvaldīt manas iestādes 

lietotājus”. Iestādes lietotāju sarakstā atrodiet kolēģi un noklikšķiniet uz 

“Atiestatīt paroli”. Lietotājs saņems jauno pagaidu paroli automātiski nosūtītā 

e-pasta ziņojumā. Viņš izmantos iepriekšējo lietotājvārdu un, atkal piesakoties IMI, 

varēs izvēlēties jaunu drošības kodu.

Kā uzzināt, ka manai iestādei nosūtīts jauns pieprasījums?

Kad jūsu iestāde saņem pieprasījumu, par to automātiski brīdina no IMI sistēmas 

nosūtīts e-pasts. Brīdinājuma e-pastu par ienākušu pieprasījumu nosūta visiem 

lietotājiem ar pieprasījuma apstrādātāja tiesībām, kā arī uz iestādes reģistrēto 

e-pasta kontaktadresi. Turklāt pieprasījumu apstrādātāji redz jaunos pieprasījumus 

arī savos IMI uzdevumu sarakstos.
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Kā saņemt ES izdevumus

Maksas izdevumi:

• iepērkoties EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

• grāmatnīcās, norādot nosaukumu, izdevēju un/vai ISBN numuru;

• tieši sazinoties ar vienu no mūsu pārdošanas punktiem. 

Informāciju saziņai varat iegūt šādā interneta adresē: http://bookshop.europa.eu 

vai sūtot faksu uz +352 2929-42758.

Bezmaksas izdevumi:

• izmantojot EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

• Eiropas Komisijas pārstāvniecībās un delegācijās. 

Informāciju saziņai varat iegūt šādā interneta adresē: http://ec.europa.eu 

vai sūtot faksu uz +352 2929-42758.



Ja vēlaties iegūt plašāku informāciju par IMI, apmeklējiet IMI 

tīmekļa vietni: 

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

Iesakām pievērst īpašu uzmanību šādām iedaļām:

Svarīgi dokumenti (lietotāja rokasgrāmata un visi svarīgie • 

juridiskie dokumenti).

Apmācība par IMI lietošanu (dažādi mācību materiāli, tostarp • 

virkne interaktīvu e-mācību moduļu).

Saziņa ar IMI (valsts IMI koordinatoru saraksts).• 

Ja saskaraties ar problēmām, ko nevar atrisināt jūsu valsts 

palīdzības dienests, sazinieties ar Eiropas Komisijas izveidoto 

centrālo IMI palīdzības dienestu:

Imi-helpdesk@ec.europa.eu

Tālr. +32 22955470
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