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1 Kā pieteikties IMI sistēmā  

Pēc reģistrācijas IMI sistēmā jūs saņemsit divas automātiskas e-pasta vēstules, kurās tiksit informēts par 

reģistrāciju. Pirmā vienkārši apstiprina to, ka jūsu konts ir izveidots, savukārt otrajā ir norādīta pagaidu 

parole, kas jums būs nepieciešama, piesakoties sistēmā pirmo reizi. 

Personai, kas reģistrējusi jūs sistēmā, jāpaziņo jums jūsu IMI lietotājvārds ārpus sistēmas. 

Jūs varat pieteikties IMI sistēmā, tiklīdz esat ieguvis gan savu lietotājvārdu, gan pagaidu paroli. IMI 

sistēma ir pieejama IMI tīmekļa vietnē (https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/) vai izmantojot 

šādu tiešo saiti: https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/. E-pasta vēstulē ar jūsu pagaidu paroli būs 

norādīta arī saite uz sistēmu. 

Piesakoties pirmo reizi, jums būs jāiestata sava personiskā parole un 12 ciparu drošības kods. Lietotājiem 

būtu jāņem vērā šādi ieteikumi:  

o piesakoties ar pagaidu paroli, ir svarīgi lietotājvārdu un pagaidu paroli ievadīt manuāli, pat ja 

pieteikšanās ekrāna lauki ir iepriekš aizpildīti. Ja pārlūkprogramma jautā, vai vēlaties, lai tā 

glabātu paroli, jums jāatbild “NĒ”; 

o vispirms lietotājiem jāpabeidz pieteikšanās process ar pagaidu paroli (jāiestata sava parole un 

drošības kods). Ja lietotāji vēlas, lai pārlūkprogramma saglabātu viņu paroli, viņiem ir jāatsakās 

no sistēmas un vēlreiz jāpiesakās tajā ar nupat iestatīto paroli. Arī šoreiz viņiem vispirms būtu 

manuāli jāievada lietotājvārds un no jauna iestatītā parole. Pārlūkprogramma atkal jautās, vai 

lietotājs vēlas, lai tā glabātu/atcerētos paroli. Šoreiz atbilde var būt “JĀ”; 

o IMI sistēmas lietotājvārdi, paroles un drošības kodi ir reģistrjutīgi, un jums vienmēr jāpievērš 

uzmanība tam, lai tiktu pareizi ievadīti lielie burti; 

o ir ļoti ieteicams pagaidu paroles ievadīt manuāli, lai nejauši neiekopētu papildu rakstzīmes 

paroles priekšā vai aiz tās; 

o pagaidu paroles vienmēr sastāv no 2 lielajiem burtiem, 4 mazajām rakstzīmēm un 2 cipariem 

(proti, pirmie divi burti vienmēr ir lielie burti; to ir svarīgi atcerēties, jo lielo burtu O var viegli 

sajaukt ar skaitli 0, bet mazo burtu l — ar lielo burtu I); 

o pagaidu paroles var izmantot tikai vienai pieteikšanās reizei. Piesakoties ar pagaidu paroli, 

lietotājiem vispirms jāiestata personiskā parole un pēc tam drošības kods. (Lietošanas ērtībai 

varat apsvērt iespēju izveidot vienkāršu drošības kodu, kas tomēr atbilst noteikumiem — tādu 

būs viegli ievadīt nākamajās pieteikšanās reizēs.) 

Turpmākajās pieteikšanās reizēs jums būs jāizmanto personiskais lietotājvārds, parole un drošības kods.  

Ja esat aizmirsis savu IMI sistēmas lietotājvārdu, paroli vai drošības kodu, sazinieties ar citiem kolēģiem, 

kuri arī ir reģistrēti IMI sistēmā un kuriem ir piešķirtas administratora tiesības, vai vērsieties pie sava 

nacionālā IMI koordinatora vai Eiropas Komisijas IMI sistēmas atbalsta dienestiem. Vajadzības gadījumā 

viņi varēs pateikt jūsu lietotājvārdu un atiestatīt paroli.  

Kad jūsu parole būs atiestatīta, jūs saņemsit jaunu pagaidu paroli, ar ko varēsit pieteikties sistēmā, un tā 

pēc tam būs jānomaina, tāpat kā tad, kad pieteicāties IMI sistēmā pirmo reizi (skatīt sīkāku informāciju 

iepriekš).

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/


2 Informācijas apmaiņa par slēpošanas instruktoru kopējo apmācības 
pārbaudi 

Slēpošanas instruktoru kopējā apmācības pārbaude (CTT) (saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK 49.b pantu) 

ir izveidota ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/907. Saskaņā ar šīs deleģētās regulas noteikumiem 

CTT ietver slēpošanas instruktoru tehnisko spēju apstiprināšanas pārbaudi un slēpošanas instruktoru ar 

drošību saistīto prasmju apstiprināšanas pārbaudi.  

Saskaņā ar Regulas (ES) 2019/907 4. pantu dalībvalstis atzīst sertifikātus, kas apliecina CTT nokārtošanu. 

Lai atzītu šādus sertifikātus, noteikti ir nepieciešama administratīva dalībvalstu sadarbība un savstarpēja 

palīdzība, kas paredzētas Profesionālo kvalifikāciju direktīvas 8. un 56. pantā. 

Kopš 2008. gada IMI sistēma jau atbalsta administratīvo sadarbību profesionālo kvalifikāciju atzīšanas 

jomā, tomēr dalībvalstu pārstāvji un jo īpaši to iestāžu pārstāvji, kuras piešķir kvalifikāciju slēpošanas 

instruktoriem, apgalvoja, ka ir nepieciešams vienkāršs un viegls veids, kā apmainīties ar informāciju par 

CTT. Tāpēc, lai atbalstītu un atvieglotu administratīvo sadarbību un informācijas apmaiņu par slēpošanas 

instruktoru CTT, ir ieviests īpašs IMI sistēmas modulis, kura pamatā ir IMI sistēmas repozitoriju tehniskā 

funkcija. 

Izmantojot repozitorija funkciju, ar informāciju var apmainīties bez lieka administratīvā sloga, ar minimālu 

piepūli un neriskējot nosūtīt un saņemt nesamērīgi daudz IMI sistēmas pieprasījumu. Proti, iestādes, 

kurām jāpārbauda, vai slēpošanas instruktori ir izpildījuši CTT prasības, visticamāk, kvalifikācijas verificēs 

regulāri — varētu pat teikt, sistemātiski. Izmantojot repozitoriju, IMI sistēmā var ātri un viegli pārbaudīt 

pozitīvu CTT rezultātu, un tāpēc iestādēm nevajadzēs IMI sistēmā sūtīt pieprasījumus veikt šādu 

verifikāciju un nebūs jāgaida atbilde uz pieprasījumiem. 

3 Piekrišanas veidlapa slēpošanas instruktoru personas datu 
apstrādei 

Pirms kopīgojat slēpošanas instruktora personas datus IMI sistēmā, obligāti jālūdz šā profesionāļa 

piekrišana personas datu apstrādei. IMI sistēmā var reģistrēt datus par sekmīgi nokārtotu tehnisko 

pārbaudi vai visu kopējo apmācības pārbaudi, pamatojoties uz nokārtotu tehnisko pārbaudi un drošības 

pārbaudi vai iegūtajām tiesībām. Ja sistēmā nebūs augšupielādēta profesionāļa piekrišana, aktivizēt 

ierakstus (padarīt tos redzamus citiem IMI sistēmas lietotājiem) nebūs iespējams. 

Profesionāļa piekrišanas reģistrēšanai ir sniegta veidne visās attiecīgajās valodās (skatīt I pielikumu). 

Parakstītā piekrišanas veidlapa ir jāaugšupielādē IMI sistēmā, papildinot visu obligāto informāciju 

veidlapās. Veidni var arī lejupielādēt tieši no IMI sistēmas, veicot šādas darbības: 

 izveidojiet ieraksta melnrakstu IMI sistēmā (jums jāaizpilda tikai lauki, kas atzīmēti ar sarkanu *); 

 saglabājiet ierakstu (saņemsit brīdinājuma ziņojumu, kurā norādīti lauki, kas pēc tam būs 

jāaizpilda); 

 noklikšķiniet uz “Drukāt” un atlasiet “Piekrišanas veidlapa slēpošanas instruktoru kopējai 

apmācības pārbaudei”; 

 atlasiet valodu, kurā vēlaties veidni ģenerēt (digitālais paraksts nav obligāts), un apstipriniet; 

 atveriet izvēlnes sadaļu “Mani ziņojumi” un lejupielādējiet izveidoto PDF veidni (tai vajadzētu būt 

pirmajam dokumentam saraksta augšpusē). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R0907


Iestādes var izmantot arī savas piekrišanas veidlapas, ja tajās profesionālis var skaidri redzēt, ka viņa 

personas datus paredzēts apstrādāt IMI sistēmā. 

4 Kā reģistrēt informāciju par slēpošanas instruktoriem, kuri ir 
izpildījuši kopējās apmācības pārbaudes (CTT) prasības, un dalīties 
ar to 

Lai dalītos informācijā par slēpošanas instruktoriem, kuri ir izpildījuši CTT prasības, proti, nokārtojuši 

nepieciešamās pārbaudes, jāatlasa izvēlnes iespēja “Repozitoriji un direktoriji / Izveidot ierakstu”. Šajā 

izvēlnes sadaļā ir pieejamas divas veidlapas — atkarībā no tā, ko vēlaties reģistrēt: 

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

Tehnisko pārbaužu reģistrs], kas ir izmantojama, lai reģistrētu tikai pozitīvu tehniskās pārbaudes 

rezultātu; tas jādara gadījumos, ja slēpošanas instruktoram vēlāk būs jākārto drošības pārbaude 

vai ja drošības pārbaudē var piemērot izņēmumu, ko vēlāk var pārbaudīt cita iestāde (dažas 

iestādes organizē tikai tehniskās pārbaudes, un tāpēc tās reģistrēs tikai to rezultātus); 

 “Slēpošanas instruktori — Kopējās apmācības pārbaudes (CTT) pierādījums”, kas ir izmantojama, 

lai reģistrētu CTT pierādījumu, tostarp attiecīgā gadījumā informāciju par tehnisko pārbaudi. 

Ja iestāde ne tikai organizējusi tehnisko pārbaudi, bet var apstiprināt, ka slēpošanas instruktors 

atbilst visām CTT prasībām, ir jāaizpilda tikai šī veidlapa un nav atsevišķi jāizveido tehniskās 

pārbaudes reģistrācijas ieraksts, jo informācija par to ir iekļauta šajā CTT veidlapā. 

Veidlapas lauki tiek rādīti vienā cilnē. Lai reģistrētu informāciju, jums vienkārši jāveic šādas darbības: 

 aizpildiet veidlapas laukus un pēc tam noklikšķiniet uz “Saglabāt”, un sistēma saglabās ieraksta 

melnrakstu; 

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

Veidojot ierakstu, jums vienmēr jānorāda profesionāļa vārds un uzvārds. Šie lauki ir obligāti un atzīmēti ar 

* (sarkanā krāsā). 

Pārējie obligātie veidlapas lauki ir atzīmēti ar * (dzintara krāsā). Varat saglabāt ieraksta melnrakstu pat 

tad, ja neesat aizpildījis visus obligātos laukus. Šādā gadījumā sistēma parādīs brīdinājuma ziņojumu, kurā 

būs norādīts, kādas obligātās informācijas vēl trūkst. Brīdinājuma ziņojuma uznirstošajā logā varat 

noklikšķināt uz “JĀ”, ja vēlaties saglabāt nepilnīgu melnrakstu, vai “NĒ”, ja vēlaties pabeigt ierakstu pirms 

saglabāšanas. 

Ņemiet vērā, ka varēsit aktivizēt ierakstus tikai tad, ja visi obligātie lauki būs pareizi aizpildīti un būs 

augšupielādēta piekrišanas veidlapa. 

Dažos laukos jums būs jāaugšupielādē dokumenti (piemēram, kvalifikācijas pierādījums). Ierakstus varat 

papildināt arī ar tekstu brīvā formā laukā “Papildu informācija”. Šajā laukā vienmēr jāpārliecinās, vai 

augšējā labajā stūrī atlasītā valoda atbilst valodai, kurā esat uzrakstījis tekstu. Tas ir nepieciešams, lai 

nodrošinātu pareizu mašīntulkošanas darbību IMI sistēmā. (Nolaižamajā valodu sarakstā pēc noklusējuma 

ir atlasīta sesijas valoda (tā, kas atlasīta IMI sistēmas ekrāna augšējā labajā stūrī). Ja rakstāt tekstu šajā 

valodā, nav jāmaina brīvā teksta lodziņiem atlasītā valoda.) 

Kad IMI sistēmā aktivizēsit reģistrācijas ierakstu, sistēma ģenerēs unikālo CTT reģistrācijas ID, kuru veido 

“CTT-”, kam seko 9 burtciparu rakstzīmes. 



 Kā reģistrēt CTT prasību izpildi, pamatojoties uz IMI sistēmā glabāto 

tehnisko pārbaužu reģistrācijas ierakstu 

Ja vēlaties reģistrēt CTT prasību izpildi, pamatojoties uz IMI sistēmā glabāto tehnisko pārbaužu 

reģistrācijas ierakstu, IMI ieraksts veidojams šādi: 

 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”. 

Sistēma atvērs iepriekš aizpildītu veidlapu, kas jums vienkārši jāpapildina ar trūkstošo informāciju. Ņemiet 

vērā, ka tad, ja laukā “CTT prasības izpildītas” izvēlaties “pamatojoties uz profesionāļa nokārtotajām 

tehniskajām un drošības pārbaudēm”, sistēma ielādē arī tehniskās pārbaudes datus no iepriekš izveidotā 

IMI sistēmas ieraksta. 

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

 CTT prasību izpildes reģistrēšanas scenāriji 

Ir pieejamas divas IMI sistēmas veidlapas (“Tehniskās pārbaudes reģistrācija” un “CTT pierādījums”), kuras 

izmanto atkarībā no tā, kas jāreģistrē. Faktiski deleģētā regula nosaka automātiskās atzīšanas principa 

piemērošanas “standarta scenāriju”, kas paredz, ka slēpošanas instruktoram vispirms ir jānokārto tehniskā 

pārbaude un pēc tam drošības pārbaude. 

Papildus tam deleģētajā regulā ir paredzēti vēl divi scenāriji, kas ietver izņēmumus no CTT daļām, kā arī 

noteiktas iegūtās tiesības. Visi scenāriji un attiecīgo veidlapu izmantošana ir sīkāk paskaidroti turpinājumā. 

4.2.1 Standarta scenārijs 

Standarta scenārijā slēpošanas instruktoriem vispirms jānokārto tehniskā pārbaude un pēc tam drošības 

pārbaude. Praksē slēpošanas instruktors piesaka savu dalību tehniskajā pārbaudē iestādei, kas to 

organizē. Organizētājas iestādes var brīvi izlemt, kā to organizēt, jo deleģētā regula to nereglamentē. 

Profesionālis tiek uzaicināts uz tehnisko pārbaudi, un pēc tam, kad viņš to nokārto, organizētāja iestāde 

var izveidot ierakstu IMI sistēmā, apstiprinot šo faktu. Tas tiek darīts, aizpildot veidlapu “Slēpošanas 

instruktori — Tehnisko pārbaužu reģistrācija”. 

Ja tūlīt pēc tehniskās pārbaudes nokārtošanas tā pati organizētāja iestāde organizē arī drošības pārbaudi, 

ieraksts par tehnisko pārbaudi nav jāveido. Šajā gadījumā pietiek izveidot tikai vienu ierakstu, IMI sistēmā 

aizpildot veidlapu “Slēpošanas instruktori — Kopējās apmācības pārbaudes (CTT) pierādījums”. Šajā 

scenārijā ir svarīgi, lai veidlapas laukā “CTT prasības izpildītas” būtu atlasīta attiecīgā vērtība 

“pamatojoties uz profesionāļa nokārtotām tehniskajām un drošības pārbaudēm”. 

Ja profesionālis nolemj kārtot tehnisko pārbaudi, ko organizē viena iestāde, bet pēc tam kārtot drošības 

pārbaudi, ko organizē cita iestāde, vai ja viņš nolemj kārtot drošības pārbaudi vēlāk, ir jāizveido tehniskās 

pārbaudes reģistrācijas ieraksts, jo vēlāk, pamatojoties uz to, tiks izdots CTT pierādījums. 

Pēdējā scenārijā slēpošanas instruktors piesaka savu dalību drošības pārbaudē organizētājai iestādei, kas 

var brīvi izlemt, kā organizēt pārbaudi, jo deleģētā regula to nereglamentē. Praksē profesionālis tiek 

uzaicināts uz drošības pārbaudi, un pēc tās nokārtošanas iestāde izveido ierakstu IMI sistēmā, kas pierāda, 

ka profesionālis ir nokārtojis kopējo apmācības pārbaudi. (Skatīt sadaļu “Kā reģistrēt CTT prasību izpildi, 

pamatojoties uz IMI sistēmā glabāto tehnisko pārbaužu reģistrācijas ierakstu”.) 



4.2.2 Izņēmuma scenārijs 

Šis scenārijs ir paredzēts profesionāļiem, kuriem var piemērot izņēmumus. Izņēmumi ietver iepriekš 

nokārtotu Eurotest pārbaudi vai pietiekamu skaitu FIS punktu, kas atbrīvo no tehniskās pārbaudes 

kārtošanas, kā arī iepriekš nokārtotu Eurosecurity pārbaudi, kas atbrīvo no drošības pārbaudes kārtošanas.  

Praksē slēpošanas instruktors piesaka savu dalību tehniskajā vai drošības pārbaudē organizētājai iestādei 

atkarībā no tā, kura CTT daļa viņam vēl ir jākārto. Organizētājas iestādes var brīvi izlemt, kā to organizēt, jo 

deleģētā regula to nereglamentē. Profesionālis tiek uzaicināts uz tehnisko vai drošības pārbaudi, un pēc 

tam, kad viņš to ir nokārtojis, organizētāja iestāde IMI sistēmā izveido ierakstu, kas pierāda, ka 

profesionālis ir nokārtojis kopējo pārbaudi. 

Šajā scenārijā organizētājai iestādei IMI sistēmā ir jāaizpilda vienīgi veidlapa “Slēpošanas instruktori — 

Kopējās apmācības pārbaudes (CTT) pierādījums” un pēc aizpildīšanas jāaktivizē ieraksts. Tomēr ir svarīgi, 

lai veidlapas laukā “CTT prasības izpildītas” būtu atlasīts attiecīgais izņēmums “pamatojoties uz iepriekš 

nokārtotu pārbaudi Eurotest vai pietiekamu FIS punktu skaitu” vai “pamatojoties uz iepriekš nokārtotu 

pārbaudi Eurosecurity”. 

4.2.3 Iegūto tiesību scenārijs 

Šis scenārijs ir paredzēts profesionāļiem, kuri var izmantot iegūtās tiesības. Iegūtās tiesības ir garantētas: 

  slēpošanas instruktoram, uz kuru iepriekš attiecās saprašanās memorands vai kurš iepriekš 

nokārtoja gan Eurotest, gan Eurosecurity pārbaudi; 

vai 

 slēpošanas instruktoram, kurš var pierādīt vismaz 200 dienu profesionālo pieredzi, kas gūta 

pēdējo 5 gadu laikā, pirms stājās spēkā Deleģētā regula (ES) 2019/907, un kuram ir kvalifikācija, 

ko piešķīrusi valsts, kura nav parakstījusi saprašanās memorandu. 

Saskaņā ar deleģēto regulu profesionāļa tiesības uz šā scenārija piemērošanu jānovērtē izcelsmes valsts 

iestādei.  

Praksē slēpošanas instruktors piesakās iegūtajām tiesībām attiecīgajā izcelsmes valsts iestādē, kas var brīvi 

izlemt, kā to organizēt, jo deleģētā regula to nereglamentē. Ja izcelsmes valsts iestādes novērtējumam ir 

pozitīvs rezultāts, tā izveido pierādījumu IMI sistēmā. 

Šajā scenārijā organizētājai iestādei IMI sistēmā ir jāaizpilda vienīgi veidlapa “Slēpošanas instruktori — 

Kopējās apmācības pārbaudes (CTT) pierādījums” un pēc aizpildīšanas jāaktivizē ieraksts. Tomēr ir svarīgi, 

lai veidlapas laukā “CTT prasības izpildītas” būtu atlasīta attiecīgā vērtība “pamatojoties uz iegūtajām 

tiesībām”. Turklāt arī veidlapas laukā “Iegūtās tiesības, pamatojoties uz” jāatlasa attiecīgais variants: 

“Saprašanās memorands” / “Iepriekš nokārtotas pārbaudes Eurotest un Eurosecurity” / “Vismaz 

200 dienu profesionālā pieredze pēdējo piecu gadu laikā, pirms stājās spēkā Regula (ES) 2019/907”. 

4.2.4 CTT prasību izpildes pierādījums 

Kad būs aizpildīta veidlapa “Slēpošanas instruktori — Kopējās apmācības pārbaudes (CTT) pierādījums” 

un IMI sistēmā būs aktivizēts ieraksts, profesionālim būs savs personiskais atsauces numurs kā pierādījums 

tam, ka viņš ir izpildījis CTT prasības: 

 nokārtojot abas CTT daļas, tostarp attiecīgu izņēmumu piemērošanas rezultātā; 

 pamatojoties uz iegūtajām tiesībām. 

Sistēma vienmēr ģenerēs unikālu pierādījuma ID. Izmantojot šo ID, profesionālis var panākt savas 

kvalifikācijas automātisku atzīšanu. Var izveidot pierādījuma PDF failu, ko var izdrukāt vai nosūtīt 

profesionālim. 



Ieraksts IMI sistēmā būs vienīgais un galīgais CTT prasību izpildes pierādījums visos trīs scenārijos. Ja 

slēpošanas instruktors piesakās atzīšanai uzņēmējdarbības veikšanas nolūkos vai iesniedz deklarāciju par 

pagaidu pakalpojumu sniegšanu, viņš var vienkārši norādīt unikālo atsauces numuru.  

Pēc tam uzņēmējas valsts iestādes var uzmeklēt profesionāli un viņa ierakstu IMI sistēmā, lai redzētu, vai 

viņa kvalifikācija ir automātiski atzīstama, un tāpēc nav jāveic nekādas kvalifikācijas pārbaudes. (Skatīt 

sadaļu “IMI ierakstu deaktivizācija”) 

5 IMI ierakstu atjaunināšana vai labošana pēc aktivizēšanas 

Pēc ieraksta aktivizēšanas IMI sistēmā jūs joprojām redzēsiet pogu “Rediģēt”, pēc kuras noklikšķināšanas 

varēsit ierakstā rediģēt mazāk būtisku informāciju, piemēram, profesionāļa vai kvalifikācijas izdevējas 

iestādes kontaktinformāciju vai jūsu norādīto papildu informāciju. Ja vēlaties to labot, vienkārši 

noklikšķiniet uz “Rediģēt”, veiciet nepieciešamās izmaiņas un noklikšķiniet uz “Saglabāt”. 

Ja vēlaties labot vai mainīt ieraksta būtisko/galveno informāciju, jums būs jāizveido jauna ieraksta versija, 

noklikšķinot uz “Jauna versija”. 

 Jums būs īsi brīvā tekstā jāpamato, kāpēc veidojat jauno versiju. 

 Veiciet nepieciešamās izmaiņas iepriekš aizpildītā veidlapā un saglabājiet ieraksta jauno versiju. 

 Beigās jums būs jāaktivizē jaunās versijas melnraksts, kas automātiski deaktivizēs ieraksta 

iepriekšējo versiju, kura vairs nebūs redzama nevienai citai iestādei, izņemot jūsējo. 

Kad būs izveidota jauna versija, IMI sistēmas ieraksta numurs paliks tāds pats, mainīsies vienīgi 

paplašinājums — ar .2/.3/.4 utt. tiks aizstāts iepriekšējais ieraksta numura paplašinājums .1/.2/.3. Tomēr 

jaunajai ieraksta versijai būs jauns unikālais CTT reģistrācijas ID. 

6 IMI sistēmas ierakstu deaktivizēšana 

IMI sistēmas modulis ļauj arī deaktivizēt IMI sistēmas ierakstus. (Ieraksta statusu var redzēt pilnā skata 

cilnē “Administratīvā informācija”, kā arī meklēšanas rezultātu sarakstos.) Ieraksti IMI sistēmā būtu 

jādeaktivizē, ja tie vairs nav derīgi vai kādu iemeslu dēļ tiem vairs nevajadzētu būt redzamiem citām 

iestādēm jūsu vai citās dalībvalstīs. 

Neaktīvus ierakstus var atrast vienīgi, izmantojot meklēšanas funkciju, un tikai ieraksta īpašnieks, proti, 

iestāde, kas izveidojusi un deaktivizējusi ierakstu IMI sistēmā. Ņemiet vērā — ja izlemjat deaktivizēt 

ierakstu IMI sistēmā, jums brīvā tekstā tas jāpamato. 

Funkcija “Izmantot datus atkārtoti” būs pieejama arī neaktīviem (deaktivizētiem) ierakstiem sešus 

mēnešus pēc deaktivizācijas. Tāpēc, pat ja ieraksts ir neaktīvs, sešu mēnešu laikā pēc deaktivizācijas to ir 

iespējams izmantot, lai aizpildītu datus jaunā ierakstā. 

7 Personas datu izņemšana no IMI sistēmas 

Ieraksta deaktivizēšana IMI sistēmā ir uzskatāma par oficiālu administratīvās procedūras slēgšanu, tāpēc 

datu aizsardzības apsvērumu dēļ personas dati neaktīvos (deaktivizētos) ierakstos 6 mēnešus pēc 

deaktivizācijas tiks bloķēti, bet pēc 18 mēnešiem tie tiks dzēsti. 



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

Nesen aktivizētiem ierakstiem var viegli piekļūt IMI sistēmas infopanelī (pirmā lapa, kas atveras pēc 

pieteikšanās sistēmā). Jums vienkārši jānoklikšķina uz atbilstošās rindas lodziņā “Repozitoriji un 

direktoriji”. No tā paša lodziņa būs arī iespējams ātri piekļūt visiem jūsu iestādes ierakstu melnrakstiem, 

kas vēl nav aktivizēti. 

Tomēr vislabākais veids, kā atrast un pārbaudīt CTT pierādījumus vai tehnisko pārbaužu reģistrācijas 

ierakstus, ir izmantot izvēlnes iespēju “Repozitoriji un direktoriji / Meklēt pēc veidlapas”: 

 atlasiet attiecīgo veidlapu atkarībā no tā, ko jūs meklējat; 

 norādiet būtiskākos meklēšanas kritērijus (piemēram, uzvārds / CTT reģistrācijas ID) un 

noklikšķiniet uz “Meklēt”; 

 meklēšanas rezultātu sarakstā atveriet ieraksta datus, ja informācija priekšskatījumā ekrāna 

apakšā nav pietiekama. 

Noteiktiem meklēšanas kritērijiem ir pietiekami ievadīt 3–4 rakstzīmju virkni, tomēr pievērsiet uzmanību 

visām īpašajām rakstzīmēm nosaukumos utt., jo meklēšana dos tikai tādus rezultātus, kas precīzi atbilst 

meklētajam. 

Kad tiek parādīts meklēšanas rezultāts, varat to eksportēt programmā “Excel”, noklikšķinot uz atbilstošās 

pogas virs saraksta. Eksportētā informācija būs pieejama un lejupielādējama izvēlnes sadaļā “Mani 

ziņojumi”. 

Ierakstus var izgūt arī, izvēloties apakšizvēlnes iespēju “Meklēt visās veidlapās” sadaļā “Repozitoriji un 

direktoriji”, taču šajā gadījumā tiek piedāvāts ļoti maz meklēšanas kritēriju, tāpēc meklēšanai ieteicams 

izmantot apakšizvēlnes iespēju “Meklēt pēc veidlapas”. 

9 Kā izveidot IMI sistēmas ieraksta PDF pārskatu 

Ir iespējams ģenerēt PDF pārskatus ar visu reģistrēto informāciju. Šo PDF pārskatu var izmantot kā 

sertifikātu Deleģētās regulas (ES) 2019/907 8. panta nozīmē, un tas būtu jāpārsūta attiecīgajam 

slēpošanas instruktoram. Slēpošanas instruktoriem ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt jaunu šā dokumenta 

kopiju. PDF pārskatu var vai nu izdrukāt, vai arī saglabāt ārpus sistēmas. Turklāt PDF pārskatus var ģenerēt 

jebkurā oficiālajā ES valodā, un tie var ietvert arī digitālo parakstu, kas apliecina, ka PDF fails ir 

lejupielādēts no IMI sistēmas. 

Lai izveidotu ieraksta PDF pārskatu: 

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

izvēlieties IMI sistēmas izdrukas iespēju (“CTT ieraksts (IMI izdruka)” / “Tehniskās pārbaudes 

reģistrācijas ieraksts (IMI izdruka)”); 

 uznirstošajā logā atlasiet valodu, kurā vēlaties izveidot PDF pārskatu, un ielieciet ķeksi lodziņā, ja 

jums ir nepieciešams pārskats ar IMI sistēmas digitālo parakstu; 

 pēc tam kad būs noklikšķināta poga “OK”, sistēma izveidos PDF datni, kas būs pieejama un 

lejupielādējama izvēlnes sadaļā “Mani ziņojumi”. 



10 Brīvā tekstā sniegtas informācijas mašīntulkošana 

Veidlapās, kas paredzētas slēpošanas instruktoru tehnisko pārbaužu pozitīva rezultāta un CTT pierādījumu 

reģistrācijai, tulkojamu informāciju brīvā tekstā drīkst norādīt vienīgi laukā “Papildu informācija”. Ja šajā 

laukā ir ievadīts teksts, tā tulkošanai varat izmantot mašīntulkošanas pakalpojumu. Vienkārši noklikšķiniet 

uz runas burbuļa blakus tekstam un tā valodas kodam, atlasiet valodu, kurā vēlaties tulkot tekstu, un 

pagaidiet, kamēr tulkojums tiek parādīts zemāk. (Tam var būt nepieciešamas pat 30–60 sekundes atkarībā 

no teksta garuma, izvēlētās valodas un eTranslation pakalpojuma, kas veic mašīntulkošanu.) Varat arī 

banerī noklikšķināt uz pogas “Tulkot visu”, bet šajā gadījumā jūs nevarat atlasīt valodu un tulkojums tiks 

sniegts ekrāna valodā, kas norādīta pārlūkprogrammas cilnes augšējā labajā stūrī. 

SVARĪGI! 

Mācību un testēšanas vajadzībām jāizmanto tikai Mācību datubāze. Testēšanas gadījumus vai 

izmēģinājumus nekad nevajadzētu veidot reālajā sistēmā, jo tie ietekmē statistiku. IMI palīdzības 

dienests visus konstatētos testēšanas gadījumus no reālās IMI sistēmas dzēsīs bez iepriekšēja 

brīdinājuma. 

 



I pielikums. Piekrišanas veidlapas veidne  

Piekrišanas veidlapa slēpošanas instruktoru kopējai apmācības pārbaudei 

Ar savu piekrišanu es atļauju tālāk norādītajai kompetentajai iestādei apstrādāt manus personas datus, 

izmantojot Iekšējā tirgus informācijas (IMI) sistēmu, kā aprakstīts šajā piekrišanas veidlapā un IMI ierakstā 

DPR-EC-003731. Datus apstrādā, lai reģistrētu, ka man piemēro automātiskās atzīšanas principu saskaņā ar 

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/907 4. pantu, un apmainītos ar šo ierakstu ar citu dalībvalstu 

kompetentajām iestādēm, pamatojoties uz administratīvās sadarbības un savstarpējās palīdzības principu, 

kas paredzēts Direktīvas 2005/36/EK 8. un 56. pantā.  

Ziņas par kompetento iestādi 

Kompetentās iestādes nosaukums: 

Adrese: 

Tālruņa numurs: 

E-pasta adrese: 

Personas dati un dokumenti, kas, pamatojoties uz manu piekrišanu, tiks reģistrēti un apstrādāti, ir šādi:  

 identifikācijas dati (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimšanas vieta, attiecīgā gadījumā — 

slēpošanas instruktora valsts numurs);  

 kontaktinformācija (adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs); 

 Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/907 I pielikumā minētās attiecīgās kvalifikācijas kopija; 

 attiecīgā gadījumā tehnisko un/vai drošības pārbaužu rezultāti; 

 attiecīgā gadījumā pierādījums par izņēmuma vai iegūto tiesību izmantošanu saskaņā ar Komisijas 

Deleģēto regulu (ES) 2019/907. 

Es sniedzu savu piekrišanu, parakstot šo veidlapu. Es apliecinu, ka piekrītu, ka mani dati tiks apstrādāti, kā 

minēts iepriekš. 

Es arī apliecinu, ka saprotu, ka jebkurā laikā varu brīvi atsaukt savu piekrišanu, piemēram, ja es vairs 

negribu, lai notiktu manu personas datu apmaiņa. Tādā gadījumā visas apstrādes darbības, kuru pamatā 

bija mana piekrišana un kuras notika pirms piekrišanas atsaukšanas, paliek spēkā, tomēr manus personas 

datus vairs nevar izmantot turpmākai apmaiņai, jo tie tiks bloķēti un dzēsti no IMI sistēmas saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 1024/2012 14. pantu. 

 

 

Vārds, uzvārds: 

 

Vieta, datums: 

 

Paraksts: 

Personas dati, kas iekļauti šajā piekrišanas veidlapā, tiks saglabāti kā pierādījums piekrišanai. Lai īstenotu 

datu subjekta tiesības saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679, sazinās ar kompetento iestādi, kas atbild par 

apstrādes darbību. 

                                                             
1 Datu aizsardzības inspektora reģistrs, https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373.  

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20140117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32012R1024
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373

