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Vēlaties uzzināt vairāk? 

Nāciet uz mūsu tīmekļa vietni: 

ec.europa.eu/imi-net

Ievads valsts iestādēm 

Vai esat atbildīgs par kādu IMI iekļautu jomu? Noskaidrojiet pie 
savas valsts IMI koordinatora (NIMIC), kā reģistrēties. NIMIC 

kontaktinformācija ir atrodama IMI vietnē.

IMI saņem atbalstu no Eiropas Komisijas programmas 
ISA, kas attiecas uz Eiropas valstu pārvaldes iestāžu 

sadarbspējas risinājumiem. 
ec.europa.eu/isaPubliskais iepirkums 

2014/24/ES, 2014/25/ES



Kas ir IMI?

• IMI ir internetā lietojama IT sistēma, kas darbojas dažādās 
valodās.

Tā atvieglo informācijas apmaiņu starp valsts pārvaldes 
iestādēm Eiropā, kas iesaistītas ES tiesību aktu praktiskajā 
īstenošanā.

• IMI ļauj iestādēm:

 ✓ atrast kompetento partneriestādi citā ES valstī;

 ✓ uzdot tai jautājumus;

 ✓ pārvarēt valodu barjeru, izmantojot iepriekš tulkotus 
standartjautājumu un atbilžu kopumus un veidlapas;

 ✓ paziņot par jaunākajām norisēm;

 ✓ glabāt un kopīgot informāciju.

• IMI apvieno aptuveni 13 000 lietotāju no vairāk nekā 7000 
iestādēm.

Kā tas darbojas praksē?

Kādas ir IMI priekšrocības?

• IMI sistēmai var piekļūt internetā, nav vajadzīga īpaša 
programmatūra.

• Tā ir droša un aizsargā personas datus:

 ✓ IMI ir pieejama tikai reģistrētām iestādēm;

 ✓ iestādes var piekļūt vienīgi tai informācijai, kas uz tām 
attiecas;

 ✓ dati tiek labāk aizsargāti, salīdzinot ar parastajiem 
saziņas veidiem, piemēram, e-pastu vai tālruni;

 ✓ darbojas automātiski papildu risinājumi, kas aizsargā 
personas datus.

• Valsts IMI koordinators piedāvā mācības un atbalstu.

• IMI samazina izmaksas, ko iedzīvotājiem rada 
administratīva kavēšanās.

• Iestādes var sekot līdzi savu pieprasījumu apritei IMI, 
turklāt sistēma automātiski nosūta atgādinājumus.

• Sistēma ir elastīga un piemērota dažādiem valsts 
pārvaldes veidiem (centralizētam vai decentralizētam). 

Informācijas pieprasījumi

Vienas valsts iestāde var nosūtīt 
jautājumu vai informācijas 
pieprasījumu iestādei citā valstī, 
piemēram, par profesionālo 
kvalifikāciju vai darba pieredzi.

Paziņojumi un brīdinājumi

Iestādes var cita citai paziņot 
par jauniem pasākumiem, 
ierobežojumiem, risku vai 
notikumiem (piemēram, jaunu 
arhitektūras diplomu veidu).

Repozitoriji un direktoriji

Tajos iestādes var glabāt 
un iepazīties ar strukturētu 
informāciju, piemēram, skaidras 
naudas pārvadātāju licenču 
datubāzi vai reģistru direktoriju, 
kas pieejams visām IMI iestādēm.

Lielbritānijas iestādei ir vajadzīga papildu informācija par 
Ungārijas arhitekta kvalifikāciju. Tā izvēlas atbilstošos 
jautājumus angļu valodā. Ungārijas iestāde saņem pieprasījumu 
ar jautājumiem un atbildes iespējām, kas parādās ungāru 
valodā, taču nosūtītā atbilde britu iestādei būs redzama angliski.

Eirozonas iestādes var pārbaudīt, vai uzņēmumam, kas 
veic starptautiskus skaidras naudas eiro pārvadājumus, ir 
vajadzīgā licence.

Dalībvalstis informē Komisiju un citas dalībvalstis par jaunām 
prasībām, kas izvirzītas pakalpojumu sniedzējiem.


