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1. VISPĀRĪGI JAUTĀJUMI 

1.1. Statistikas dati par IMI izmantošanu 

Daži no jums interesējās, cik bieži IMI kopumā izmanto Eiropas Savienībā. Piedāvājam 

dažus statistikas datus par IMI sistēmu. Ņemiet vērā, ka aktuālo statistiku ik mēnesi 

publicē Komisijas IMI tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/docs/statistics_2012_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf
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1.1. Jūsu iestāde nav kompetenta atbildēt uz saņemto pieprasījumu 

Jūsu iestāde ir saņēmusi informācijas pieprasījumu, uz kuru tā nevar atbildēt? Varat 

vienkārši šo pieprasījumu pārsūtīt savas dalībvalsts iestādei, kas atbild par konkrēto 

jomu. Izmantojiet pogu “Pārsūtīt pieprasījumu”, kas atrodas ekrāna apakšā. Tad 

pieprasījums pazudīs no jūsu uzdevumu saraksta. Pārsūtītajā pieprasījumā vairs nebūs 

ziņu par jūsu iestādi, un pieprasījums tai nebūs pieejams, jo jūs par to vairs neatbildat 

(tāpēc jums nav vajadzīga piekļuve tajā ietvertajiem personas datiem un informācijas 

apmaiņai). Ja nezināt, kura jūsu dalībvalsts kompetentā iestāde atbild par pieprasījuma 

jomu, pārsūtiet to savas valsts IMI koordinatoram. 

1.2. Tulkojumi sistēmā 

Kad sistēmā iekļauj jaunu likumdošanas jomu, var gadīties, ka dažas sistēmas daļas vēl 

nav iztulkotas jūsu valodā. Mēs pievienojam tulkojumus, tiklīdz tas iespējams. Ja 

pamanāt, ka dažas IMI sistēmas daļas nav tulkotas, sazinieties ar savas valsts IMI 

koordinatoru (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html). NIMIC jūsu 

piezīmes pārsūtīs Komisijai. 

2. TEHNISKI JAUTĀJUMI 

2.1. Pārlūkprogramma 

IMI sistēma ir testēta darbam ar šādām pārlūkprogrammām: Internet Explorer (sākot ar 

7. versiju), Firefox un Chrome (automātiska atjaunināšana). Ja strādājat ar vecāku 

Internet Explorer versiju, var gadīties, ka informācija būs nepareizi izkārtota ekrānā un 

nedarbosies dažas funkcijas. 

Kopš IMI 5. versijas ieviešanas 2012. gada maijā IMI sistēmā izmanto mazāka izmēra 

burtus. Atcerieties, ka IMI var mainīt kadru lielumu vai paslēpt izvēlni. Varat arī 

pamēģināt tālummaiņu (zoom) visam ekrānam (nospiediet vienlaikus Ctrl un “+” vai “-” 

zīmi). 

2.2. Neizdodas pieteikties IMI sistēmā 

Ja jebkādu iemeslu dēļ neizdodas pieteikties IMI sistēmā, sazinieties ar savas valsts 

palīdzības dienestu (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/imi_helpdesks/index.html). Tā darbinieki jums palīdzēs uzreiz vai pārsūtīs pie 

kompetentā koordinatora. 

2.3. E-pasti no IMI sistēmas 

Sistēma automātiski nosūta e-pastu ikreiz, kad jums kaut kas jāizdara vai ir mainīti dati 

par jūsu iestādi. 

Ja šos e-pastus nesaņemat, 

 pārbaudiet, vai sistēmā ir reģistrēta jūsu e-pasta adrese, 

 pārbaudiet, vai IMI e-pasta adrese nav nejauši pievienota jūsu pastkastītes 

mēstuļu filtram, 

 pavaicājiet jūsu organizācijas datorspeciālistiem, vai jūsu iestādes drošības 

iestatījumi ļauj saņemt e-pastus no adreses imi-helpdesk@ec.europa.eu. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
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2.4. Mašīntulkošanas funkcija 

Mašīntulkošana piedāvā tikai teksta aptuvenu tulkojumu. Ar to var būt gana, lai ātri 

iegūtu priekšstatu par to, kas rakstīts brīva teksta komentāru laukā. Eiropas Komisija 

neuzņemas atbildību par mašīntulkošanas precizitāti.  

Vislabākos rezultātus var iegūt, ja tekstā ir īsi un skaidri teikumi. Ja rakstāt komentārus 

brīva teksta laukā, izmantojiet vienkāršu teikumu struktūru: teikuma priekšmets + 

izteicējs + papildinātājs utt. Nelietojiet samudžinātas konstrukcijas. 

Pašlaik IMI mašīntulkošana darbojas tikai eksperimentāli. Mašīntulkošanas pakalpojumu 

izstrāde joprojām turpinās. Kad tā būs beigusies, tulkojumi tiks sagatavoti ātrāk un 

uzlabosies to kvalitāte. 

IMI tīmekļa vietnē ir pieejams jauns mācību materiāls (tikai angļu val.), kur paskaidrots, 

kā darbojas mašīntulkošana: (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/training/new_training_material.html). Sazinieties ar savas valsts IMI koordinatoru, ja 

jums vajadzīga plašāka informācija pašu valodā. 

Atcerieties, ka lietotājam, kas ievada brīvas formas tekstu, jānorāda valoda, kādā tas 

rakstīts. Brīva teksta komentāru saņēmējs var izvēlēties valodu, kādā grib tos iztulkot. Ja 

valoda norādīta nepareizi, mašīntulkošana nedarbosies. Tad var lūgt otru iestādi ievadīt 

tekstu vēlreiz, norādot valodas kodu pareizi. Arī atlasot IMI iestādi, tiek parādītas 

valodas, kuras tajā pārvalda. Ja zināt kādu no iestādē pārvaldītajām valodām, labāk 

rakstiet tajā, nevis paļaujieties uz mašīntulkošanu. 

Kad mašīntulkošanas pakalpojuma izstrāde būs beigusies, mēs domāsim par to, kā IMI 

ieviest mašīntulkošanas funkcijas uzlabojumus: Word formāta pielikumu tulkošanu, 

iespēju pievienot pašam savu tulkojumu, tulkojuma saglabāšanu, integrējot to IMI 

pieprasījumā (kā tas bija agrāk), mašīntulkošanas paplašināšanu brīdinājumu jomā. 

2.5. Ziņojumu izdrukas funkcija 

IMI tīmekļa vietnē ir pieejams jauns mācību materiāls (tikai angļu val.), kur paskaidrots, 

kā var izdrukāt ziņojumus: (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/training/new_training_material.html). Sazinieties ar savas valsts IMI koordinatoru, ja 

jums vajadzīga plašāka informācija jūsu valodā. 

2.6. Vispārīgi jautājumi par informācijas pieprasījumu 

Datu aizsardzības dēļ jūs pieprasījumā nevarat redzēt personas datus (izņemot, ja esat 

pieņēmis pieprasījumu, uzskatīdams sevi par kompetentu attiecīgajā jautājumā). 

Atcerieties, ka pat pēc pieprasījuma pieņemšanas varat to pārsūtīt citai kompetentajai 

iestādei, ja vēlāk konstatējat, ka tomēr neesat kompetents uz to atbildēt. 

Ja gribat redzēt visus savas iestādes pieprasījumus, varat tos sameklēt izvēlnē, izvēloties 

pozīciju “Pieprasījumi” un tad “Meklēt visos pieprasījumos”. Nav jānorāda nekādi 

kritēriji. Meklēšanas rezultātos būs ietverti visi pieprasījumi, ko nosūtījusi un saņēmusi 

jūsu iestāde. 

Atbildes termiņu var mainīt divos brīžos: 1) kad pieņemat pieprasījumu, 2) kad pieņemat 

papildu informācijas pieprasījumu. Ja nosūtāt e-pastu citai iestādei un tā piekrīt mainīt 

termiņu, tas vēl nenozīmē, ka tiks mainīts oficiālais termiņš. Ja jums tas jāmaina vēlāk, 

iesakām pieprasījumu sadalīt (sk. mācību materiālus 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
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http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html). Tad 

varēsit uz dažiem jautājumiem atbildēt uzreiz, bet atlikušajiem noteikt jaunu termiņu. 

Komisija regulāri atgādina dalībvalstīm, ka jāpieņem informācijas pieprasījumi un 

jāatbild uz tiem. Ja jums rodas problēmas ar saviem pieprasījumiem, vērsieties pie 

NIMIC. 

2.7. Informācijas pieprasījums — jautājumi un atbildes 

Paldies par piezīmēm, kas attiecās uz iepriekš tulkotajiem jautājumu un atbilžu 

kopumiem! Mēs plānojam aktualizēt jautājumu kopumus, sadarbojoties ar ekspertiem un 

kolēģiem, kas atbild par dažādām juridiskajām jomām. Tāpēc jūsu komentāri bija īpaši 

noderīgi.  

Pilnu jautājumu sarakstu varat atrast IMI tīmekļa vietnes daļā “Svarīgi dokumenti > 

Informatīvi materiāli par IMI > IMI sistēmā iekļautie jautājumi” 

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_en.html#data_fields). 

Daži no jums norādīja, ka jābūt iespējai nosūtīt jautājumus brīva teksta veidā, jo IMI 

jautājumu sistēma neļaujot tādus uzdot. Ņemiet vērā, ka iepriekš tulkotie jautājumu 

kopumi ir veidoti ar dalībvalstu piekrišanu, pamatojoties uz ES tiesību aktiem. Ja 

domājat, ka dažu jautājumu trūkst vai tie ir neskaidri formulēti, sazinieties ar savas valsts 

IMI koordinatoru, kurš jūsu atsauksmes nosūtīs Komisijai.  

Ja iepriekš iztulkotie atbilžu standartvarianti liekas nepietiekami, vienmēr ir iespējams 

sniegt plašāku informāciju atbildes komentāru laukā. 

Jūsuprāt, otras iestādes sniegtās atbildes nav skaidras vai izsmeļošas? Pieprasiet papildu 

informāciju. 

2.8. Informācijas pieprasījums — pielikumi 

Atcerieties, ka informācijas pieprasījumam varat pievienot pielikumus jebkurā brīdī 

pirms pieprasījuma slēgšanas. Pielikumus izdzēst var tikai tad, kamēr pieprasījumam ir 

uzmetuma statuss. Visos pārējos aprites posmos (kad pieprasījums jau ir nosūtīts otrai 

iestādei) pielikumu dzēst vairs nav iespējams, jo tas jau ir redzams otrai iestādei. 

Ja vēlaties pievienotajos dokumentos izcelt kādu informāciju, jums tas jāizdara pirms 

pielikuma pievienošanas IMI pieprasījumam. 

2.9. Informācijas pieprasījums — paziņojumi un atgādinājumi 

Vai vēlaties iestādei atgādināt, ka gaidāt atbildi uz nosūtīto pieprasījumu? Vai jums 

vajadzīga plašāka informācija vai papildu dokumenti? Varat nosūtīt šos paziņojumus IMI 

sistēmā, kamēr vien pieprasījums nav slēgts. Vairāk par to var uzzināt IMI tīmekļa vietnē 

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html). 

Paziņojumus vairs nevarot mainīt, kopš tie saglabāti sistēmā? Taisnība. Tas tāpēc, ka pēc 

paziņojuma saglabāšanas sistēmā tas uzreiz top redzams otrai iestādei. Šī iestāde arī 

saņem e-pastu, kurā to informē par paziņojuma nosūtīšanu.  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_en.html#data_fields
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
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2.10. Iestāžu meklēšana 

Paldies par atsauksmēm, ko izteicāt par kompetento iestāžu meklēšanu! Mēs turpinām 

darbu, lai uzlabotu atslēgvārdu sarakstu, un aicinām dalībvalstis sekot līdzi kompetences 

aprakstiem IMI. 

Ja neizdodas IMI atrast vajadzīgo kompetento iestādi, vienmēr varat nosūtīt pieprasījumu 

savam koordinatoram vai valsts IMI koordinatoram. Viņi jūsu pieprasījumu pārsūtīs 

atbilstošajai kompetentajai iestādei. 

2.11. Automātiska saglabāšana 

Ņemiet vērā, ka sistēmā ievadītie dati netiek saglabāti automātiski. Pēc datu ievadīšanas 

tie jāsaglabā, noklikšķinot uz pogas “Saglabāt”. Atcerieties, ka lietošanas sesija beidzas 

pēc 45 minūtēm. Visi nesaglabātie dati pazudīs pēc 45 minūtēm. 

3. MĀCĪBAS UN INFORMĀCIJAS IZPLATĪŠANA PAR IMI 

Vairākos komentāros bija minēts arī tas, cik svarīgas ir piemērota līmeņa mācības par 

IMI un turpmākie pasākumi, īpaši tad, ja šo sistēmu nelieto bieži.  

Ja jums vajadzīgas mācības, sazinieties ar IMI koordinatoru, kurš reģistrēja jūsu iestādi, 

vai ar savas valsts IMI koordinatoru (NIMIC). Visu NIMIC kontaktinformācija ir 

atrodama IMI tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/contact_en.html).  

Vietnes daļās “Apmācība par IMI lietošanu” un “Svarīgi dokumenti” ir atrodami mācību 

materiāli un lietotāju rokasgrāmatas tematiskā sakārtojumā. Tur arī atradīsit dokumentu, 

kurā sniegtas atbildes uz IMI lietotāju visbiežāk uzdotajiem jautājumiem. 

4. JURIDISKI JAUTĀJUMI 

4.1. Personas datu aizsardzība 

IMI sistēma ir veidota, iestrādājot tajā privātuma aizsardzības principu un ievērojot 

tiesību aktus par datu aizsardzību. Tas izpaužas ierobežojumos, kas attiecas uz piekļuvi 

informācijas apmaiņā ietvertajiem personas datiem. Tāpēc IMI piedāvā krietni augstāku 

aizsardzības un drošības līmeni nekā citi informācijas apmaiņas līdzekļi, piemēram, 

pasts, tālrunis, fakss vai e-pasts. 

4.2. IMI izmantošana vienas valsts robežās 

Pēc IMI regulas stāšanās spēkā IMI būs iespējams izmantot arī vienas un tās pašas valsts 

iestāžu administratīvajā sadarbībā (ievērojot dažus nosacījumus). Piemēram, šāda 

sadarbība būs jābalsta uz jau esošajām darbplūsmām, kuras pārveidot (piemēram, 

jautājumu kopumus) būs iespējams tikai nedaudz. Turklāt, ja dalībvalsts vēlas 

sistemātiski izmantot IMI iekšējos nolūkos, tai iepriekš jāpieprasa atļauja no Komisijas. 

Savas valsts IMI koordinatoram varat uzdot jautājumus par iespējām izmantot IMI jūsu 

dalībvalsts robežās, viņš uz tiem spēs atbildēt sīkāk: 

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html) 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
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4.3. Obligāta IMI sistēmas, nevis citu saziņas veidu izmantošana 

Pēc IMI regulas pieņemšanas IMI būs obligāti jāizmanto administratīvajā sadarbībā 

(informācijas apmaiņā un savstarpējā palīdzībā), kas saistīta ar visu regulas pielikumā 

uzskaitīto tiesību aktu īstenošanu, t.i., ar pakalpojumu direktīvu, profesionālo 

kvalifikāciju direktīvu, pacientu tiesību direktīvu, regulu par eiro skaidras naudas 

profesionāliem pārrobežu autopārvadājumiem un paziņojumu par SOLVIT, kā arī 

saistībā ar direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu darbā ārzemēs (eksperimentāls 

projekts). Šajā pielikumā laiku pa laikam veiks grozījumus. 

Jāatceras, ka IMI sistēma (atšķirībā no citiem informācijas apmaiņas veidiem) ir 

izstrādāta saskaņā ar datu aizsardzības prasībām, ņemot vērā privātuma aizsardzības 

principu. IMI piedāvā krietni augstāku drošības un datu aizsardzības līmeni nekā citi 

informācijas apmaiņas veidi (pasts, tālrunis, fakss vai e-pasts) un tādējādi palīdz ievērot 

spēkā esošos ES un valstu noteikumus par personas datu aizsardzību. 

4.4. Privātas struktūras un IMI 

IMI ir administratīvs rīks, kas paredzēts pārrobežu sadarbībai starp kompetentajām 

iestādēm — struktūrām vai organizācijām, kurām uzticēti īpaši pienākumi saistībā ar ES 

vai valsts tiesību piemērošanu. Parasti tās ir valsts iestādes. To, kādas iestādes būtu 

jāreģistrē IMI kā noteiktā likumdošanas jomā kompetentas iestādes, neatkarīgi izlemj 

katra valsts. Ja uzskatāt, ka IMI nav reģistrēta kāda iestāde, kuras darbā visādā ziņā būtu 

vajadzīga šī sistēma, lūdzam sazināties ar savu IMI koordinatoru.  

5. KOORDINATORIEM 

5.1. Kā pārraudzīt manis koordinēto iestāžu pieprasījumus? 

Lai pārraudzītu jūsu koordinēto iestāžu uzdevumus, varat veikt meklēšanu izvēlnē 

“Pieprasījumi — Meklēt visos pieprasījumos”, iestatot kritēriju “Meklēt” uz “To iestāžu 

pieprasījumi, kurām mana iestāde ir piesaistītais koordinators”. 

Ja neesat pieprasījuma saistītais koordinators, varat izmantot kritēriju “Tikai noteiktu 

iestāžu pieprasījumi”. Sekojiet meklēšanas moduļa norādījumiem, lai atlasītu attiecīgās 

iestādes. 

5.2. Kā sazināties ar otru dalībvalsti 

Nākotnē plānojam IMI iestrādāt funkciju, kas ļautu valsts IMI koordinatoriem ērtāk 

sazināties ar saviem kolēģiem citās dalībvalstīs.  

Pagaidām iesakām vienkārši izmantot e-pastu. Visu NIMIC kontaktinformācija ir 

atrodama IMI tīmekļa vietnē. Varat tos meklēt arī IMI sistēmā. Ievadot NIMIC kā 

“Iestādes nosaukuma” kritēriju, sistēma automātiski parādīs tās iestādes, kas ir NIMIC. 

Atcerieties, ka ikviens, kuram ir pieprasījuma piekļuves tiesības (pieprasījuma 

apstrādātājs, pieprasījuma koordinators), var pavisam vienkārši sazināties ar otru 

kompetento iestādi un tās koordinatoru “Pieprasījuma pārvaldības” cilnē. Pie e-pasta 

adreses atrodas ikona ar aploksnīti. Noklikšķinot uz tās, atvērsies jauns e-pasts ar 

pieprasījuma numuru temata laukā. 
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6. NODERĪGAS SAITES 

Valstu IMI palīdzības dienestu saraksts 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html  

Valsts IMI koordinatoru saraksts 

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

Jauni mācību materiāli IMI tīmekļa vietnē (tikai angļu val.) 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html  

Bieži uzdoti jautājumi 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/faq_lv.pdf  

IMI izmantotie jautājumu kopumi 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_lv.html#data_fields  
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