
PK — SLĒPOŠANAS INSTRUKTORU 
pārbaužu reģistrācija 

Kopējo apmācības pārbaužu (CTT) ieraksti IMI 
sistēmā 

Īsa rokasgrāmata. Moduļa galvenās funkcijas 

Kā reģistrēt un kopīgot informāciju par slēpošanas instruktoriem, kuri ir izpildījuši CTT prasības 

 Pēc pieteikšanās sistēmā atlasiet izvēlnes iespēju “Repozitoriji un direktoriji / Izveidot ierakstu”. 

 Izvēlieties attiecīgo veidlapu: 

- “Slēpošanas instruktori — Tehnisko pārbaužu reģistrācija” [sistēmā: Slēpošanas 

instruktori – Tehnisko pārbaužu reģistrs], ja vēlaties vienīgi reģistrēt pozitīvu tehniskās 

pārbaudes rezultātu, 

- “Slēpošanas instruktori — Kopējās apmācības pārbaudes (CTT) pierādījums”, lai 

reģistrētu CTT pierādījumu, tostarp attiecīgā gadījumā informāciju par tehnisko pārbaudi 

vai iegūtajām tiesībām. 

 Aizpildiet veidlapas laukus, pievēršot īpašu uzmanību obligātajiem laukiem.  

 Noklikšķiniet uz “Saglabāt”, un sistēma saglabās ieraksta melnrakstu. 

 Noklikšķiniet uz “Aktivizēt”, lai padarītu ierakstu redzamu citām iestādēm. 

Kā reģistrēt CTT prasību izpildi, pamatojoties uz IMI sistēmā glabāto tehnisko pārbaužu 
reģistrācijas ierakstu 

 Atveriet tehniskās pārbaudes reģistrācijas ierakstu IMI sistēmā (piemēram, izvēlnē atlasot 

“Meklēt pēc veidlapas / Slēpošanas instruktori — Tehnisko pārbaužu reģistrācija”). 

 Noklikšķiniet uz pogas “Izmantot datus atkārtoti” un atlasiet veidlapu “Slēpošanas instruktori — 

Kopējās apmācības pārbaudes (CTT) pierādījums”. 

 Pēc veidlapas aizpildīšanas jums būs vienkārši jāsaglabā un pēc tam jāaktivizē ieraksts IMI 

sistēmā. 

Kā IMI sistēmā atrast CTT pierādījumus vai tehnisko pārbaužu reģistrācijas ierakstus — 
meklēšana IMI sistēmā un infopanelī 

 Pēc pieteikšanās sistēmā atlasiet izvēlnes iespēju “Repozitoriji un direktoriji / Meklēt pēc 

veidlapas”. 

 Atlasiet attiecīgo veidlapu atkarībā no tā, ko jūs meklējat. 

 Norādiet būtiskākos meklēšanas kritērijus (piemēram, uzvārds / CTT ieraksta ID) un noklikšķiniet 

uz “Meklēt”. 

 Meklēšanas rezultātu sarakstā atveriet ieraksta datus, ja informācija priekšskatījumā ekrāna 

apakšā nav pietiekama. 



Kā izveidot IMI sistēmas ieraksta PDF pārskatu 

 Atsevišķa IMI sistēmas ieraksta pilnā skatījumā noklikšķiniet uz pogas “Drukāt” (ar PDF ikonu) un 

izvēlieties IMI sistēmas izdrukas iespēju.  

 Uznirstošajā logā atlasiet valodu, kurā vēlaties izveidot PDF pārskatu, un ieklikšķiniet lodziņā, ja 

jums ir nepieciešams pārskats ar IMI sistēmas digitālo parakstu. 

 Pēc tam kad būs noklikšķināta poga “OK”, sistēma izveidos PDF pārskatu, kas būs pieejams un 

lejupielādējams izvēlnes sadaļā “Mani ziņojumi”. 


