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1. Ievads  

2011. gadā tika sākts izmēģinājuma projekts, kurā izmēģina IMI izmantošanu 

informācijas apmaiņai starp valsts iestādēm, kas atbildīgas par darbā norīkoto darba 

ņēmēju ārzemnieku nodarbinātības noteikumu uzraudzību saskaņā ar Darba ņēmēju 

norīkošanas direktīvu 96/71/EK.  

Pēc trīs gadu izmēģinājuma perioda un pozitīva vērtējuma IMI izmantošana Darba 

ņēmēju norīkošanas direktīvas piemērošanā tika juridiski nostiprināta Darba ņēmēju 

norīkošanas direktīvas izpildes direktīvā 2014/67/ES. 

Darba ņēmēju norīkošanas direktīvas izpildes direktīvas mērķis ir uzlabot Darba ņēmēju 

norīkošanas direktīvas īstenošanu, piemērošanu un izpildi. IMI ir būtiski nozīmīga, lai 

palīdzētu stiprināt administratīvo sadarbību, kas ir direktīvas pamatā. Vispārīgie 

savstarpējās palīdzības principi ir izklāstīti 6. pantā, kurā noteikti arī juridiski termiņi 

atbilžu sniegšanai uz informācijas pieprasījumiem. Direktīvas 7. pantā ir izklāstīti 

uzņēmējas dalībvalsts un uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalsts pienākumi 

administratīvajā sadarbībā.  

Lai palīdzētu nodrošināt izpildi, direktīvas VI nodaļā paredzēta iestāžu savstarpēja 

palīdzība, ja tāda nepieciešama, lai paziņotu lēmumus un piedzītu administratīvos sodus 

un/vai naudas sodus, izmantojot tā dēvēto vienoto instrumentu, kas izveidots, 

izmantojot IMI sistēmu.  

Darba ņēmēju norīkošanas direktīvas un Izpildes direktīvas savstarpējās palīdzības 

noteikumu kopums ir ieviests IMI, izmantojot četrus dažādus moduļus. 

 Modulis Juridiskais pamats 

1. Darba ņēmēju norīkošanas darbā 

pieprasījums 

(Direktīvas 96/71/EK 4. pants un 

Direktīvas 2014/67/EU 6., 7. pants 

un 10. panta 3. punkts) 

2. Paziņojums par pārkāpumiem (Direktīvas 2014/67/EU 7. panta 

4. punkts) 

3. Pieprasījumi paziņot lēmumu, ar ko 

nosaka sodu un/vai naudas sodu 

(Direktīvas 2014/67/EU VI nodaļa) 

4. Pieprasījumi piedzīt sodu un/vai naudas 

sodu 

(Direktīvas 2014/67/EU VI nodaļa) 

 

Jums var būt piekļuve visiem vai tikai dažiem šiem moduļiem atkarībā no jūsu iestādes 

kompetences. 

Šajā rokasgrāmatā ir izklāstīts, kā izmantot pirmos divus moduļus. Atsevišķā 

rokasgrāmatā ir ietverti divi moduļi par paziņojumu pieprasīšanu un sodu un/vai 

naudas sodu piedziņu.  
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 Visām darba ņēmēju norīkošanas veidlapām ir gandrīz vienāda struktūra. 

Tas nozīmē, ka, ja vien jums ir piekļuve attiecīgajam modulim, varat atvērt 

jebkuru izveidoto pieprasījumu un tā saturu pārkopēt jaunā jebkura veida 

veidlapā. 
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2. Darba ņēmēju norīkošanas pieprasījumu modulis  

2.1. Par moduli 

Pieprasījumu modulis ir galvenais administratīvās sadarbības modulis saskaņā ar abām 

darba ņēmēju norīkošanas direktīvām. Tas atvieglo savstarpējo palīdzību, ļaujot vienas 

dalībvalsts iestādei pieprasīt informāciju vai palīdzību citas dalībvalsts iestādei. Pēc 

Izpildes direktīvas ieviešanas pieprasījumu modulis tika pārstrukturēts un izvērsts, 

iekļaujot tajā jaunus pienākumus. Tagad tajā tiek piedāvātas pavisam piecas 

pieprasījumu veidlapas:   

1) steidzami pieprasījumi;  

2) pieprasījumi par norīkojumu;  

3) pieprasījumi par veselības aizsardzību un darba drošību; 

4) pieprasījumi par darba apstākļiem; 

5) pieprasījumi nosūtīt dokumentus pakalpojumu sniedzējam. 

Pirmā no minētajām veidlapām — steidzamu pieprasījumu veidlapa — ir jauna 

veidlapa, kas paredzēta tam, lai pārbaudītu, vai pakalpojumu sniedzējs veic 

uzņēmējdarbību citā dalībvalstī (6. panta 6. punkta a) apakšpunkts).  

Veidlapas informācijas pieprasīšanai par norīkojumu, veselības aizsardzību, darba 

drošību un darba apstākļiem ataino sākotnējo informācijas pieprasījuma veidlapu, kas 

sadalīta trīs daļās. Tam būtu jāatvieglo attiecīgo jautājumu atrašana un jāsamazina 

kopējo jautājumu skaits vienā pieprasījumā.  Jautājumu pamatā ir nodarbinātības 

noteikumi, kas izklāstīti Darba ņēmēju norīkošanas direktīvas 3. pantā, un papildināti ar 

citiem jautājumiem, kas izriet no Izpildes direktīvas.   

Piektā veidlapa — pieprasījums nosūtīt dokumentus — arī ir jauna veidlapa, kas 

atvieglo Izpildes direktīvas 6. panta 3. punktā minēto dokumentu nosūtīšanu.    

 Ja jums ir piekļuve darba ņēmēju norīkošanas pieprasījumu modulim, visas 

piecas veidlapas atradīsiet izvēlnes iespējā -> Pieprasījumi (jaunas 

veidlapas). 

2.2. steidzami pieprasījumi; 

Steidzami jautājumi par pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības veikšanu 

Izpildes direktīva (6. panta 6. punkta a) apakšpunkts) ļauj iestādei steidzamā kārtā 

pieprasīt informāciju par tāda pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības veikšanu, kas 

norīkojis darba ņēmējus darbā attiecīgās iestādes teritorijā.  

Steidzamu pieprasījumu veidlapa ir paredzēta vienīgi steidzamiem gadījumiem, un 

iestādēm būtu jāvar atbildēt uz šiem jautājumiem, pamatojoties uz informāciju, kas 

pieejama valsts reģistros.  

Steidzamības apstiprināšana un pamatošana 
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Sūtot steidzamu pieprasījumu, vispirms jāapstiprina, ka tas patiešām ir steidzams, un 

brīvā teksta lodziņā skaidri jānorāda steidzamības iemesls, tostarp sīkāka 

informācija steidzamības pamatošanai.  

 Šī veidlapa būtu jāizmanto tikai pamatotas steidzamības gadījumā. 

Steidzamu pieprasījumu termiņi  

Izpildes direktīvā ir noteikts, ka uz steidzamiem pieprasījumiem atbilde jāsniedz ne 

vēlāk kā divu darbdienu laikā. Tomēr IMI darbojas atbilstīgi kalendāra dienām, un tajā 

netiek ņemtas vērā nedēļas nogales un svētku dienas dažādās valstīs.  

 Nosūtot pieprasījumu, jānorāda, cik kalendāra dienu laikā (skaits) vēlaties 

saņemt atbildi.  

 Saņemot steidzamu pieprasījumu, jānorāda, cik kalendāra dienu laikā 

(skaits) plānojat sniegt atbildi.  

 Abos gadījumos sistēma ļauj norādīt līdz piecām kalendāra dienām. Tas ir 

paredzēts tam, lai tiktu ņemtas vērā nedēļas nogales un svētku laiks, piemēram, 

Lieldienas.  

 Saskaņā ar Izpildes direktīvu steidzama pieprasījuma saņēmējam jāatbild pēc 

iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā divu darba dienu laikā. 

 

2.3. Pieprasījumi par norīkojumu 

Jautājumi par norīkojumu 

Ar šo veidlapu varat pieprasīt informāciju par konkrētu norīkojuma gadījumu, ja darba 

ņēmēji ir norīkoti darbā jūsu dalībvalsts teritorijā vai uzņēmums, kurš veic 

uzņēmējdarbību jūsu dalībvalstī, ir norīkojis darba ņēmējus darbā citas dalībvalsts 

teritorijā.  

Nosūtot informācijas pieprasījumu par norīkojumu, varat izvēlēties no jautājumiem, kas 

norādīti četrās kategorijās:  

1) jautājumi par norīkojošo uzņēmumu;  

2) jautājumi par norīkotajiem darba ņēmējiem; 

3) jautājumi par norīkojuma veidu (sākuma datumu, beigu datumu u. c.) un 

4) jautājumi par pievienotajiem dokumentiem.  

Sākotnēji jautājumi tika izstrādāti darba ņēmēju norīkošanas izmēģinājuma projektam, 

un to pamatā ir Darba ņēmēju norīkošanas direktīvas 3. pants. Ir pievienoti daži jauni 

jautājumi, kas izriet no Izpildes direktīvas.  

Izpildes direktīvas 4. pantā ir izklāstīts, kā iestādes veic vispārēju novērtējumu, lai 

noteiktu, vai norīkojums ir īsts, un novērstu ļaunprātīgu izmantošanu un apiešanu. Pēc 

darba ņēmēju norīkošanas ekspertu pieprasījuma jautājumi, kas attiecas uz dažādiem 
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elementiem, kuri jāņem vērā, veicot vispārēju novērtējumu, ir noteikti ar atsaucēm uz 

4. pantu un ir iekļauti šajā veidlapā katra jautājumu saraksta augšdaļā.  

 Sūtot pieprasījumu, atlasiet vienīgi nepieciešamos jautājumus, lai lieki 

nenoslogotu iestādi, kurai būs jāsniedz atbilde.  

   

Pieprasījuma iemesls 

Pieprasījuma iesniedzējai iestādei ir jānorāda katra informācijas pieprasījuma iemesls, 

atlasot to iepriekš noteiktu iemeslu sarakstā. Tas ir paredzēts tam, lai nodrošinātu, ka 

informācijas pieprasījumi attiecas uz konkrētu norīkojumu. 

 Šī veidlapa būtu jāizmanto tikai tam, lai uzdotu jautājumus par faktisku 

norīkojumu. 

Informācijas pieprasījumu (kas nav steidzami) termiņi 

 Izpildes direktīvā ir noteikts maksimālais termiņš — 25 darba dienas —, kurā jāatbild 

uz pieprasījumiem, kas nav steidzami. Tomēr, kā jau norādīts 2.2. punktā, IMI darbojas 

atbilstīgi kalendāra dienām, un tajā netiek ņemtas vērā nedēļas nogales un svētku dienas 

dažādās valstīs.  

 Sūtot vai saņemot pieprasījumu, jums jānorāda, cik kalendāra dienu laikā 

(skaits) vēlaties saņemt atbildi vai cik kalendāra dienu laikā (skaits) plānojat 

sniegt atbildi.  

 Sistēma ļauj norādīt līdz 35 kalendāra dienām — tas ir 25 darba dienu 

ekvivalents.  

 Saskaņā ar Izpildes direktīvu informācijas pieprasījuma par darba ņēmēju 

norīkokojumu saņēmējam jāsniedz atbilde 25 darba dienu (35 kalendāra dienu) 

laikā, ja vien ar sūtītāju nav panākta savstarpēja vienošanās par īsāku termiņu. 

2.4. Pieprasījumi par veselības aizsardzību un darba drošību 

Izmantojot šo veidlapu, varat uzdot jautājumus par veselības aizsardzības un darba 

drošības pasākumiem, kas saistīti ar konkrētu norīkojumu, kā arī par apstākļiem, kas 

saistīti ar konkrētu nelaimes gadījumu darbā. Jautājumus šajā veidlapā sagatavoja un 

apstiprināja Vecāko darba inspektoru komiteja (SLIC). 

Gatavojot pieprasījumu par veselības aizsardzību un darba drošību, nosūtītājai iestādei 

ir jānorāda, vai pieprasījums attiecas uz nelaimes negadījumu. Ja tā, jāsniedz visa zināmā 

informācija par negadījumu, piemēram, datums un vieta.  

Kā noteikts 2.2. punktā, jānorāda iemesls, un ir piemērojams tas pats maksimālais 

termiņš — 35 kalendāra dienas.  

2.5. Pieprasījumi par darba apstākļiem 

Šajā veidlapā ir iekļauti jautājumi par attiecīgajiem darba apstākļiem. Jautājumi ir 

sadalīti astoņās kategorijās. Pieprasījumos var būt viens vai vairāki jautājumi no 
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jebkuras kategorijas. Uz daudziem šiem jautājumiem atbildētājas iestādes sniegtās 

atbildes var radīt papildu apakšjautājumus.  

Piemēram, par šādu jautājumu kategorijā “Darba laika un atpūtas periodi (darba 

laiks)”: 

“[F213] Vai jūsu dalībvalstī ir noteikumi par minimālo atpūtas laiku?”  

Ja atbilde ir “jā”, parādās šādi jautājumi: 

-> Ja “jā”, kā aprēķina atpūtas laiku? 

-> Kāds ir minimālais atpūtas laiks (stundās)? 

Saistībā ar daudziem jautājumiem par darba apstākļiem atbildētāja iestāde var izvēlēties 

atbildi nolaižamajā sarakstā.  Piemēram, atbildot uz šādu jautājumu sadaļā “Algas 

likmes”: 

 “[F403] Uz kādas bāzes aprēķina atalgojumu?”,   

respondents var izvēlēties: 

uz dienas bāzes; 

uz nedēļas bāzes; 

uz divu nedēļu bāzes; 

uz mēneša bāzes; 

uz gada bāzes; 

citu atbildi, skatīt turpmāk. 

Šīs iepriekš noteiktās atbildes sniedz pieprasījuma iesniedzējai iestādei skaidru un 

galīgu atbildi tās valodā. Ja atbildes ir noteiktas iepriekš, tiek piedāvāts arī papildu brīvā 

teksta lauks precizēšanai. 

2.6. Pieprasījums nosūtīt dokumentus 

Veidlapai, kas paredzēta, lai lūgtu citas dalībvalsts iestādi nosūtīt dokumentus, ir tāda 

pati struktūra kā citām darba ņēmēju norīkošanas pieprasījumu veidlapām, izņemot to, 

ka jautājumu vietā sūtītājs lūdz saņēmēju sūtītāja vārdā pakalpojumu sniedzējam 

nosūtīt vienu vai vairākus pievienotos dokumentus.  

Pamatojums 

Tāpat kā citu pieprasījumu gadījumā sūtītājam ir jānorāda pieprasījuma pamatojums.  

Dokumentu nosūtīšanas termiņi 

Šiem pieprasījumiem termiņš tiesību aktos nav noteikts. Praktisku apsvērumu dēļ var 

noteikt termiņu līdz trim mēnešiem.  

Iespējamās atbildes 

Atbildot uz dokumentu nosūtīšanas pieprasījumu, tiek piedāvātas iepriekš noteiktas 

atbildes:  

 Mēs pakalpojumu sniedzējam nosūtījām dokumentu(s) 
 Pakalpojumu sniedzējs ir iesaistīts maksātnespējas procedūrā. Tāpēc nogādājām 

dokumentu citai organizācijai 
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 Mēs nevarējām pakalpojumu sniedzējam nosūtīt dokumentu(s) 
 Mēs nenosūtīsim pakalpojumu sniedzējam dokumentu(s) šāda iemesla dēļ 

Pie katras atbildes būs jāsniedz sīkāka informācija.  Piemēram,  

 atbildei “Mēs nevarējām pakalpojumu sniedzējam nosūtīt dokumentu(s)” tiek 
piedāvāti  

šādi iemesli: 
 Pakalpojumu sniedzēja atrašanās vieta nav nosakāma 
 Pakalpojumu sniedzējs neveic uzņēmējdarbību mūsu dalībvalstī 
 Šāds pakalpojumu sniedzējs vairs nepastāv 
 Citi iemesli, sk. turpmāko paskaidrojumu  
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3. Darba ņēmēju norīkošanas darbā pieprasījumu apstrāde  

Visiem pieprasījumiem, izņemot pieprasījumu nosūtīt dokumentus, ir vienāda struktūra, 

un tajos ir norādīta sīkāka informācija par:  

a) pieprasījumu (iemeslu, termiņu, atlasīto adresātu); 

b) norīkojošo uzņēmumu; 

c) darbā norīkotajiem darba ņēmējiem; 

d) jautājumiem un atbildēm;  

e) ziņojumiem un pievienotajiem dokumentiem, kā arī  

f) sistēmas ģenerētu informāciju, dēvētu par pārvaldības informāciju. 

“Pieprasījumā nosūtīt dokumentus” nav iekļauta informācija par darbā norīkotajiem 

darba ņēmējiem un jautājumu un atbilžu vietā ir lūgums nosūtīt pievienotos 

dokumentus pakalpojumu sniedzējam. 

Lietotāji, kuriem ir piekļuve pieprasījumu modulim un kuriem ir “apstrādātāja” tiesības, 

var nosūtīt pieprasījumu vai atbildēt uz to.  

Visas piecas veidlapas sadaļā “Darba ņēmēju norīkošanas pieprasījumu modulis” var 

izveidot un izmantot izvēlnes iespējā “Pieprasījumi (jaunas veidlapas)”.   

Pieprasījumi, saistībā ar kuriem jūsu iestādei ir jārīkojas, ir norādīti jūsu 

“Infopanelī”. 

3.1. Pieprasījuma projekta sagatavošana 

Jaunu pieprasījumu var izveidot, izmantojot izvēlnes iespēju:  

“Pieprasījumi (jaunas veidlapas)” -> “Izveidot pieprasījumu”.  

Būs redzamas piecas darba ņēmēju norīkošanas pieprasījumu veidlapas, kā arī citas 

veidlapas atkarībā no jūsu piekļuves tiesībām. 

Tāpat kā visas apmaiņas IMI, arī pieprasījumi tiek ievadīti un parādīti vairākās cilnēs vai 

ekrānos. Veidojot jaunu pieprasījumu, jānorāda visi obligātie dati vienā ekrānā, lai 

varētu pāriet uz nākamo ekrānu. Obligātie dati ir apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti.  

Ja mēģināsiet pāriet uz nākamo ekrānu, kamēr nebūs norādīti obligātie dati, vai ja datu 

derīguma pārbaude netiks izturēta, panelī ekrāna augšējā kreisajā stūrī parādīsies 

kļūdas ziņojumi un kļūdainie lauki tiks izcelti sarkanā krāsā. Varat aizvērt un 

atkārtoti atvērt kļūdu sarakstu, ja tas traucē skatīt ekrānu. 

1. solis. Iemesla, izpildes datuma un atbildētājas iestādes ekrāns 

 Veidojot jebkuru pieprasījumu, pats pirmais solis ir norādīt pieprasījuma 

iemeslu vai pamatojumu. To var izdarīt brīvā teksta laukā vai izvēlēties 

iepriekš noteiktu iemeslu sarakstā, vai abējādi atkarībā no veidlapas. Lūgums 

sūtītājam norādīt pieprasījuma nosūtīšanas iemeslu palīdz nodrošināt, ka tas 

tiek sūtīts atbilstīgi attiecīgajam tiesiskajam regulējumam.  
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 Lai noteiktu pieprasījuma izpildes termiņu, sūtītājam jāievada skaitlis, kas 

norāda, cik kalendāra dienu laikā ir vajadzīga atbilde.  Atbildētājai iestādei 

tas būtu jāņem vērā, reģistrējot atbildes sniegšanai plānoto dienu skaitu. 

Atbildētājas iestādes norādītais dienu skaits nosaka galīgo pieprasījuma izpildes 

termiņu.   

Maksimālie termiņi un ar tiem saistītie juridiskie pienākumi katrai veidlapai ir 

norādīti 2. sadaļā. 

 Pēc tam jāatlasa atbildētāja iestāde. Noklikšķiniet uz funkciju “meklēt” un 

ievadiet meklēšanas kritērijus: atlasiet valsti, uz kuru pieprasījums jāsūta, un 

norādiet visus citus zināmos kritērijus, piemēram, nosaukuma daļu vai pilsētu. 

Vai arī vienkārši atlasiet valsti un noklikšķiniet uz “Meklēt”. Sistēma parāda visas 

iestādes, kas atbilst norādītajiem kritērijiem, un piekļuvi darba ņēmēju 

norīkošanas pieprasījumu modulim.  Ja vēlaties izskatīt informāciju par kādu 

atsevišķu iestādi, kas norādīta meklēšanas rezultātos, veiciet dubultklikšķi uz 

attiecīgās rindas, un IMI tiks atvērta jauna cilne, kurā būs redzama visa 

informācija par iestādi. Pēc tam varat pārbaudīt informāciju, lai noteiktu, vai tā ir 

atbilstošā iestāde, kas var atbildēt uz jūsu pieprasījumu.   

Piemērs: meklējot kompetento iestādi Veronā, Itālijā (kur ir daudz iestāžu, kas 

atbildīgas par darba ņēmēju norīkošanu darbā), 

atlasiet valsti “Itālija” un precizējiet pilsētu “Verona”.   

Ja konstatējat, ka nevarat noteikt pareizo atbildētāju iestādi, vienkārši 

meklējiet iestādi attiecīgajā valstī, izmantojot moduļa “koordinatora” funkciju. 

Pēc tam koordinators nosūtīs jūsu pieprasījumu attiecīgajai iestādei. 

 

2. solis. Pieprasījuma priekšmets  

Nākamais solis ir sniegt informāciju par pakalpojumu sniedzēju, darbā norīkoto(-ajiem) 

darba ņēmēju(-iem) un — ar veselības aizsardzību un darba drošību saistītu 

pieprasījumu gadījumā — sīkāku informāciju par nelaimes gadījumu.   

 Katrā darba ņēmēju norīkošanas pieprasījumā ir jāsniedz sīka informācija par 

norīkojošo uzņēmumu (sniegto pakalpojumu).  Lai gan daudzi lauki nav 

obligāti, ir svarīgi sniegt pēc iespējas vairāk informācijas, lai atbildētāja iestāde 

varētu viegli un droši identificēt pakalpojumu sniedzēju.    

Katram darba ņēmēju norīkošanas pieprasījumam jābūt saistītam ar faktisku 

norīkojumu, tāpēc jāsniedz sīka informācija vismaz par norīkojošo uzņēmumu 

(pakalpojumu sniedzēju). 

 Ja jūsu pieprasījums attiecas uz vienu vai vairākiem darbā norīkotiem darba 

ņēmējiem, sīkāku informāciju par darba ņēmēju(-iem) var sniegt, manuāli 

ievadot katra darba ņēmēja datus vai arī pieprasījumam pievienojot datni, kurā 

ir katra darba ņēmēja dati, piemēram, PDF datni.   
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Informācijas par darbā norīkotajiem darba ņēmējiem manuāla ievadīšana 

(paredzētajā režģī) 

Ja informāciju par vienu vai vairākiem darbā norīkotiem darba ņēmējiem 

ieveda manuāli, tā tiek ievadīta par katru darba ņēmēju un parādīta režģī vai 

sarakstā. Lai manuāli ievadītu informāciju:  

 norādiet, ka informācija tiek sniegta “režģī”;   

 tad panelī, kas atvērsies zemāk, noklikšķiniet uz “pievienot”; 

 parādīsies rinda, kas apzīmēta ar skaitli “1”, un zem paneļa parādīsies 

lauki informācijas sniegšanai par pirmo darba ņēmēju;   

 sniedziet visu zināmo informāciju par darba ņēmēju; 

 lai sniegtu informāciju par citu darba ņēmēju, vēlreiz noklikšķiniet uz 

“pievienot”, režģī parādīsies jauna rinda “2” un vairāki lauki;  

 atkārtojiet, līdz būs ievadīta sīka informācija par visiem darba ņēmējiem, 

un pēc tam noklikšķiniet uz “Tālāk”.  

Varat rediģēt informāciju par iepriekš ievadītu darba ņēmēju, noklikšķinot uz 

attiecīgās rindas režģī vai sarakstā. Ja noklikšķināsiet uz “pievienot”, bet 

nenorādīsiet obligāto informāciju par darba ņēmēju, tiks parādīts kļūdas 

ziņojums. Vai nu norādiet visu informāciju, vai arī noņemiet rindu, atlasot to 

režģī un noklikšķinot uz “dzēst”.  

Informācijas par darbā norīkotajiem darba ņēmējiem sniegšana pievienotā datnē 

Ja jūsu pieprasījums attiecas uz lielu skaitu darba ņēmēju, var būt vieglāk 

vienkārši pievienot datni, kurā sniegta informācija par darbā norīkotajiem darba 

ņēmējiem. Rīkojieties šādi: 

 norādiet, ka informācija ir sniegta “pievienotā datnē”; 

 noklikšķiniet uz “pievienot”, pēc tam — “pārlūkot”, atrodiet datni un 

noklikšķiniet uz “saglabāt”. 

Pievienotās datnes saturu var pārbaudīt, noklikšķinot uz “lejupielādēt”. Ja datne 

ir jāmaina, noklikšķiniet uz “dzēst” un atkārtojiet procesu, lai pievienotu pareizo 

datni.  

 Ja pieprasījums ir saistīts ar veselības aizsardzību un darba drošību, 

jānorāda, vai pieprasījums attiecas uz konkrētu nelaimes gadījumu, un, ja 

attiecas, jāsniedz jebkura zināma informācija par nelaimes gadījumu, piemēram, 

datums un vieta. 

 Pieprasījumos nosūtīt dokumentus nav iespējas ievadīt informāciju par darbā 

norīkotajiem darba ņēmējiem. 

3. solis. Jautājumu atlasīšana vai dokumentu nosūtīšanas pieprasīšana 

Pieprasījumiem, kas saistīti ar norīkošanu darbā vai darba apstākļiem 

 Tā kā ir daudz jautājumu, tie ir sagrupēti kategorijās, lai atvieglotu atlasi. Tādēļ 

šīm divām veidlapām jānorāda kategorijas, kurās vēlaties uzdot jautājumus.   
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 Ja nepārzināt kategorijas un jautājumus, kurus var uzdot, ieteicams aplūkot IMI 

tīmekļa vietnē1 sniegtos jautājumu sarakstus.   

 Katrai atlasītajai kategorijai parādīsies jauna cilne, kurā būs norādīti iespējamie 

jautājumi. Noklikšķiniet uz “tālāk”, lai pārvietotos pa jautājumu cilnēm.  

 Ja konstatējat, ka esat norādījuši jautājumu kategoriju, kurai nevēlaties atlasīt 

nevienu jautājumu, vienkārši noklikšķiniet uz “atpakaļ”, lai atgrieztos cilnē 

“Jautājumu veidi”, un noņemiet attiecīgās kategorijas atlasi. 

Jautājumu atlase un atlases noņemšana 

 Lai atlasītu jautājumu, atzīmējiet lodziņu blakus jautājumam. Zem jautājumu 

saraksta atvērsies panelis, kurā jautājumam varat pievienot sīkāku vai specifisku 

informāciju. Ja vienkārši noklikšķināsiet uz rindas, jautājums paliks neatlasīts un 

jūs nevarēsiet ievadīt sīkāku informāciju par jautājumu.  

 Lai noņemtu atlasi, noņemiet atzīmi lodziņā blakus jautājumam. 

Kad būs veikta atlase katrā jautājumu cilnē, varēsiet “Saglabāt” savu pieprasījumu 

statusā “Melnraksts”.  

Pieprasījuma nosūtīt dokumentus veidlapas gadījumā jautājumu atlases vietā 

parādīsies ekrāns nosūtāmā(-o) dokumenta(-u) pievienošanai. 

3.2. Pieprasījuma projekta pabeigšana  

Jūs varat rediģēt visu “melnrakstā” saglabāto informāciju — no iemesla līdz jautājuma 

izvēlei.  Šajā statusā ir iespējams veikt šādas darbības: 

 “Dzēst” — pieprasījums tiks neatgriezeniski dzēsts no IMI datubāzes; 

 “Rediģēt” — tiks dota iespēja pārvietoties starp visām pieprasījuma cilnēm un 

mainīt vai pievienot datus, tostarp pievienot un dzēst jautājumus; 

 jūs varat pievienot pieprasījumam dokumentus vai pat ziņojumu atbildētājai 

iestādei. To var izdarīt tikai tad, kad pieprasījums ir saglabāts kā melnraksts. 

Plašāku informāciju par ziņojumiem un pielikumiem skatīt 3.8.3. punktā. 

3.3. Pieprasījuma nosūtīšana 

Kad pieprasījums ir pabeigts, noklikšķiniet uz “Sūtīt”. 

 Ja jūsu iestāde ir saistīta ar vairākiem darba ņēmēju norīkošanas 

koordinatoriem, varēsiet izvēlēties atbilstošo koordinatoru no saraksta.  

 Ja jūsu iestādes pieprasījumus apstiprina koordinators, koordinatoram pa e-

pastu tiks paziņots, ka pieprasījums jāapstiprina. 

                                                             
1 IMI tīmekļa vietne (http://ec.europa.eu/imi-net/). 

http://ec.europa.eu/imi-net/
http://ec.europa.eu/imi-net/
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 Ja jūsu iestādes pieprasījumi nav jāapstiprina koordinatoram, izvēlētās 

atbildētājas iestādes lietotājiem nekavējoties tiks nosūtīta e-pasta vēstule, 

informējot par to, ka viņiem ir nosūtīts jauns pieprasījums.  

3.4. Pieprasījuma mainīšana vai atsaukšana 

Pēc pieprasījuma nosūtīšanas to vairs nevarēsiet izdzēst vai mainīt, izņemot dažus 

laukus, piemēram, kontaktinformāciju. Tomēr jūs varat sniegt papildinformāciju, 

izmantojot cilni “Ziņojumi un pielikumi”; skatīt 3.8.3. punktu. Ja pieprasījumā ir 

pieļautas būtiskas kļūdas vai jums vairs nav vajadzīga pieprasītā informācija, varat 

pieprasījumu “Atsaukt”. Atsaucot pieprasījumu, jums būs jāsniedz pamatojums. 

Pēc pieprasījuma nosūtīšanas to vairs nevarēs mainīt vai dzēst. Jūs varat 

sniegt vairāk informācijas vai labojumus, pievienojot ziņojumu, vai vajadzības 

gadījumā pieprasījumu var atsaukt. 

 

3.5. Saņemto pieprasījumu apstrāde 

Kad jūsu iestāde saņems jaunu pieprasījumu, pieprasījumu apstrādātāji saņems 

paziņojumu pa e-pastu un pieprasījums parādīsies “Infopanelī” sadaļā “Pieprasījumi, 

kas jāpieņem”. 

3.5.1. Pieprasījumu pieņemšana 

Kamēr pieprasījums nav pieņemts, nav iespējams redzēt persondatus vai atvērt 

pielikumus. Tas palīdz nodrošināt, ka persondati tiek kopīgoti, tikai pamatojoties uz 

nepieciešamību zināt. Ja no uzdotajiem jautājumiem ir skaidrs, ka jūsu iestāde ir 

kompetenta atbildēt, jums pieprasījums būtu nekavējoties “Jāpieņem”. Nosūtītāja 

iestāde tiks informēta e-pastā par to, ka pieprasījums ir pieņemts.  Ja esat pieņēmuši 

pieprasījumu un pēc tam saprotat, ka tas būtu jāapstrādā citai iestādei, jūs pieprasījumu 

vēl varat pārsūtīt; skatīt 3.5.2. punktu. 

Pieņemot pieprasījumu, ir jāievada skaitlis, kas norāda, cik kalendāra dienu laikā jūs 

plānojat sniegt atbildi. Vispirms jums jāņem vērā dienu skaits, kurā pieprasījuma 

iesniedzēja iestāde ir lūgusi atbildi, kā arī laiks, kas pagājis kopš pieprasījuma 

nosūtīšanas.  Maksimālais atļautais dienu skaits ir atkarīgs no izmantotās veidlapas; 

sīkāka informācija ir sniegta 2. sadaļā. Atbildei plānoto kalendāra dienu skaits noteiks 

pieprasījuma izpildes termiņu. 

3.5.2. Lūgumu pārsūtīšana 

Ja ir skaidrs, ka lūgums nav jūsu iestādes kompetencē, tas būtu nekavējoties “Jāpārsūta” 

attiecīgajai iestāde jūsu dalībvalstī. Ja attiecīgā iestāde nav reģistrēta IMI, nosūtiet 

pieprasījumu koordinatoram, kuram būtu jāparūpējas par saziņu ar attiecīgo iestādi un 

tās reģistrēšanu.   

Pieprasījumu var pārsūtīt arī pēc tā pieņemšanas. Tādā gadījumā visi jūsu ievadītie 

atbilžu vai piezīmju melnraksti pazudīs. 
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Veicot pārsūtīšanu, jums būs jānorāda pamatojums. Kad pieprasījums būs pārsūtīts, 

jums vairs nebūs nekādas atbildības par to. Pieprasījuma iesniedzēja iestāde tiks 

informēta e-pastā par to, ka turpmāk pieprasījumu apstrādās jauna atbildētāja iestāde.  

3.5.3. Pieprasījumu sadalīšana 

Ja jūs varat atbildēt tikai uz dažiem pieprasījuma jautājumiem, jums būs vai nu jāiegūst 

nepieciešamā informācija no attiecīgās iestādes savā dalībvalstī, vai arī “Jāsadala” 

pieprasījums, vai jānosūta attiecīgie jautājumi citai iestādei. 

Pieprasījuma iesniedzēja iestāde tiks informēta pa e-pastu par to, ka pieprasījums ir 

sadalīts un turpmāk dažus pieprasījuma jautājumus apstrādās jauna atbildētāja iestāde. 

Atlasot savu iestādi kā atbildētāju, varat arī apsvērt iespēju, sadalīt pieprasījumu 

jautājumos, uz kuriem varat ātri atbildēt, un jautājumos, kas prasīs vairāk laika. Tas ļaus 

jums ātri atbildēt uz dažiem jautājumiem un paredzēt vairāk laika tiem, kas prasa vairāk 

pūļu. 

Ir pienākums sniegt pieprasīto informāciju: ja jūs varat atbildēt tikai uz dažiem 

pieprasījuma jautājumiem, jums būs vai nu jāiegūst nepieciešamā informācija no 

attiecīgās iestādes savā dalībvalstī, vai arī jāsadala pieprasījums, vai jānosūta attiecīgie 

jautājumi citai iestādei vai koordinatoram. 

 

3.5.4. Atbildēšana uz pieprasījumu 

Pēc pieprasījuma pieņemšanas varēsiet iepazīties ar visu tā informāciju un 

pievienotajiem dokumentiem. Jautājumi var būt norādīti vairāk nekā vienā cilnē 

atkarībā no veidlapas. Aplūkojot jautājumus, noklikšķiniet uz jautājuma un zemāk 

parādīsies panelis, kurā būs redzams viss teksts, ko brīvā formā pievienojusi sūtītāja 

iestāde. 

Kad esat gatavi atbildēt uz pieprasījumu, noklikšķiniet uz “Rediģēt atbildi”.  

Lai atbildētu uz jautājumu, noklikšķiniet uz jautājuma un zem jautājumu saraksta 

parādīsies panelis. Jautājums tiek atkārtots ar visu tekstu, ko brīvā formā iesniedzis 

sūtītājs, un pieejamajiem atbilžu laukiem.  Jūs varēsiet izvēlēties no iepriekš noteiktām 

atbildēm vai atbildēt brīvā tekstā. Dažas atbildes var radīt papildu jautājumus. 

Ja mēģināsiet “Saglabāt” pieprasījumu, neatbildot uz visiem jautājumiem, panelī ekrāna 

augšējā kreisajā stūrī parādīsies kļūdas ziņojumi, bet cilnes un neatbildētie jautājumi 

tiks izcelti oranžā krāsā. Varat izvēlēties ignorēt brīdinājumus un saglabāt 

pieprasījumu ar atbildēm tikai uz dažiem jautājumiem. 

Varat nosūtīt ziņojumu sūtītājam un pievienot dokumentus šim nolūkam paredzētajā 

cilnē. Skatīt 3.8.3. punktu. 

Pieprasījuma nosūtīt dokumentus gadījumā ir nevis jāatbild uz jautājumiem, bet 

jānorāda, vai varējāt nosūtīt dokumentus, un atbilde jāatlasa no iepriekš noteiktu atbilžu 

saraksta. Sīkāku informāciju par šo veidlapu skatīt 2.6. punktā.  
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3.5.5. Atbildes sūtīšana 

Kad atbilde ir pabeigta, noklikšķiniet uz “Sūtīt'.   

 Ja jūsu iestāde ir saistīta ar vairākiem darba ņēmēju norīkošanas 

koordinatoriem, varēsiet izvēlēties atbilstošo koordinatoru no saraksta.  

 Ja jūsu iestādes pieprasījumi jāapstiprina koordinatoram, koordinatoram e-pastā 

tiks paziņots, ka atbilde jāapstiprina. 

 Ja jūsu iestādes pieprasījumi nav jāapstiprina koordinatoram, nosūtītājai 

iestādei nekavējoties tiks nosūtīta e-pasta vēstule, informējot par to, ka tai ir 

nosūtīta jauna atbilde. 

3.6. Pieprasījuma slēgšana 

Kā pieprasījuma sūtītājs jūs tiksiet informēts e-pastā, kad atbildētāja iestāde būs 

sniegusi atbildi. Arī šā e-pasta kopija tiks nosūtīta uz e-pasta adresi, kas norādīta jūsu 

iestādes kontaktinformācijā. Pieprasījumu atradīsit infopaneļa sadaļā “Pieprasījumi, kas 

jāslēdz”.  

Jums jāpārbauda atbilde un jāizlasa visas piezīmes un ziņojumi, kurus brīvā tekstā 

pievienojusi atbildētāja iestāde. Atbildē var būt arī jauni pielikumi.  

Ja esat pieprasījumam pievienojuši pielikumu un uzdevuši jautājumus par to, 

neaizmirstiet iepazīties ar attiecīgajām atbildēm (un piezīmēm).  

Kad esat iepazinušies ar atbildi uz pieprasījumu un esat ar to apmierināti, jums 

nekavējoties vajag “Pieņemt atbildi”. 

3.7. Skaidrojumu lūgšana un sniegšana 

Ja pēc iepazīšanās ar atbildi uz pieprasījumu jums ir nepieciešami paskaidrojumi par 

sniegtajām atbildēm, varat izmantot funkciju “Lūgt skaidrojumu”. Parādīsies brīvā 

teksta lodziņš, kurā varēsiet lūgt skaidrojumu.   

Atbildētājai iestādei tiks paziņots pa e-pastu, un pieprasījums parādīsies lietotāju 

infopaneļa sadaļā “Pieprasījumi, uz kuriem jāatbild”.  

Kā atbildētājai iestādei jums jāiepazīstas ar pieprasīto skaidrojumu pieprasījuma pirmās 

cilnes sadaļā “Pēdējās veiktās darbības”. Noklikšķiniet uz rindas “Pieprasīt 

skaidrojumu”, un zemāk esošajā panelī tiks parādīts, kurš veica šo darbību, kā arī sīkāka 

informācija par pieprasīto skaidrojumu. Tagad varat pievienot tekstu brīvā formā, lai 

sīkāk izklāstītu iepriekš sniegtās atbildes un vajadzības gadījumā pievienotu papildu 

dokumentus. Kad nepieciešamie skaidrojumi būs izklāstīti, noklikšķiniet uz “Sūtīt 

atbildi”. Atkarībā no konkrētā gadījuma varētu būt lietderīgi arī sazināties ar sūtītāju, 

pieprasījumam pievienojot ziņojumu. 

Ja jums kā nosūtītājai iestādei ir nepieciešama papildu informācija, nevis skaidrojums, 

jums būtu “Jāpieņem atbilde” un jānosūta jauns pieprasījums, izmantojot funkciju 

“Kopēt”, kas paskaidrota 3.8.4. punktā.  
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3.8. Citas vispārīgas funkcijas, kas saistītas ar pieprasījumiem 

3.8.1. Brīvā teksta tulkošana  

Visa informācija, kas sniegta brīvā formā, tiek parādīta runas burbuļos pa labi. Šo 
tekstu var automātiski tulkot, izmantojot IMI pievienotu pakalpojumu (MT @ EC). 

Lai tulkotu atsevišķus brīvā teksta laukus, noklikšķiniet uz runas burbuļiem blakus 
tekstam un atlasiet vēlamo tulkošanas valodu.   

Varat arī tulkot visu pieprasījuma tekstu vienā darbībā, izmantojot ekrāna augšdaļā 
esošo funkciju “Tulkot visu”, tādējādi viss brīvais teksts tiks pārtulkots valodā, kurā 
lietojat IMI (proti, sesijas valodā, kas redzama ekrāna augšējā labajā stūrī).   

Tulkojums parasti tiek parādīts dažu sekunžu laikā, taču var būt kavēšanās atkarībā no 
sākotnējā teksta garuma un to lauku skaita, kuriem tulkojums ir pieprasīts. 

3.8.2. Pieprasījuma informācijas drukāšana 

Pilnīgu informāciju par pieprasījumu var iegūt PDF dokumentā ar elektronisko parakstu 
vai bez tā un jebkurā no IMI piedāvātajām 22 valodām. Ja jums nav tiesību pieprasījumā 
skatīt persondatus, PDF datnē visu persondatu vietā būs redzamas zvaigznītes tāpat kā 
ekrānā.   

Izveidotās PDF datnes tiek saglabātas 30 dienas izvēlnes iespējā “Mani pārskati”. 

3.8.3. Ziņojumi un pievienotie dokumenti (pielikumi) 

Visiem IMI pieprasījumiem ir cilne, kas paredzēta ziņojumiem un pievienotiem 

dokumentiem (pielikumiem).  Gan nosūtītāja, gan atbildētāja iestāde jebkurā brīdī var 

pievienot pieprasījumiem ziņojumus un dokumentus līdz brīdim, kad pieprasījums ir 

aizvērts. 

Ziņojumi ir noderīgs saziņas līdzeklis starp abām attiecīgajām iestādēm. Tiklīdz 

pieprasījumam tiek pievienots ziņojums, otras iestādes lietotājs tiek informēts par to e-

pasta vēstulē. Saņēmējs, piemēram, var lūgt sīkāku informāciju par pakalpojumu 

sniedzēju vai darba ņēmējiem. Nosūtītāja iestāde var nosūtīt ziņojumu, interesējoties 

par pieprasījuma virzību. Pievienojot ziņojumu, jums jāizvēlas no iepriekš noteiktu 

ziņojumu veidu saraksta un pēc tam jāsniedz ziņojums brīvā tekstā. 

Jebkurā brīdī abas attiecīgās iestādes var arī pievienot dokumentus. 

 Pievienojot dokumentu, mēģiniet tam piešķirt jēgpilnu nosaukumu, kas dod 
norādi par dokumenta saturu. Tāpat kā visos brīvā teksta laukos, ir valodas 
lauks, kuram šajā gadījumā būtu jāataino valoda, kurā norādījāt nosaukumu. 

 Augšupielādējot dokumentu, pārliecinieties, vai ir atlasīta pareizā dokumenta 
(datnes) valoda, proti, dokumentā izmantotā valoda. Tā var atšķirties no 
valodas, kurā norādījāt nosaukumu. 

 Dokumentu izmērs nedrīkst pārsniegt 10 MB, un dažus datnes tipus, piemēram, 
izpildāmās datnes, nevar augšupielādēt. 
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3.8.4. Pieprasījuma kopēšana 

Kā nosūtītāja vai atbildētāja iestāde varat izmantot viena pieprasījuma saturu, lai 

izveidotu citu tāda paša veida pieprasījumu, izmantojot funkciju “Kopēt”. Tas var būt 

noderīgi, piemēram, ja jums ir jānosūta otrs pieprasījums par to pašu pakalpojumu 

sniedzēju un darbā norīkotajiem darba ņēmējiem vai ja jūs uzdodat tādu pašu jautājumu 

kopumu kā iepriekšējā pieprasījumā.  

Kopējot pieprasījumu, jūs veiksiet tādas pašas darbības, kā veidojot pieprasījumu. 

Iepriekšējā pieprasījumā sniegtos datus var mainīt, un jautājumus var pievienot vai 

dzēst.   

Kompetentā iestāde var kopēt jebkuru tās nosūtīto vai saņemto pieprasījumu neatkarīgi 

no tā statusa. 

3.8.5. Funkcija “Datu atkārtota izmantošana” 

Funkcija “Datu atkārtota izmantošana” ir līdzīga funkcijai “Kopēt”, izņemot to, ka tā 

ļauj izmantot viena darba ņēmēju norīkošanas darbā pieprasījuma saturu, lai izveidotu 

jaunu cita veida pieprasījumu. Piemēram, varat atvērt steidzamu pieprasījumu par 

uzņēmējdarbības veikšanu, lai izveidotu sīkāku pieprasījumu par norīkošanu darbā vai 

darba apstākļiem. Atkarībā no piekļuves tiesībām, iespējams, varēsiet arī atkārtoti 

izmantot informācijas pieprasījumu, lai izveidotu pieprasījumu paziņot par 

administratīvo sodu / naudas sodu vai otrādi. 

Protams, jaunajā veidlapā var kopēt tikai abu veidlapu kopīgos elementus, un visus 

kopētos datus var mainīt.  

Funkciju “Datu atkārtota izmantošana” var izmantot attiecībā uz jebkuru informācijas 

apmaiņu par darba ņēmēju norīkošanu darbā, un tā ļauj ģenerēt jaunu informācijas 

apmaiņu jebkurai darba ņēmēju norīkošanas darbā veidlapai, kurai varat piekļūt. 

3.9.  Pieprasījumu izsekojamība 

Pieprasījumus var izsekot trīs dažādos veidos. 

1. Infopanelī ir norādīts to pieprasījumu skaits katrā statusā, attiecībā uz kuriem 

jums ir jārīkojas. Piemēram, tajā būs redzami pieprasījumu melnraksti, 

pieprasījumi, kas jāpieņem, pieprasījumi, uz kuriem jāatbild, un pieprasījumi, 

kas jāslēdz.  Ja noklikšķināsiet uz norādītā skaita, parādīsies jauna cilne, kurā ir 

norādīti pieprasījumi konkrētajā statusā. 

2. Ja saņemat e-pasta paziņojumu, kurā norādīts, ka jums ir jāveic kāda darbība 

saistībā ar pieprasījumu, varat noklikšķināt uz pieprasījuma numura e-pastā un 

atvērsies IMI pieteikšanās lapa. Pēc pieteikšanās sistēmā uzreiz parādīsies 

pieprasījums. Ja esat jau pieteicies IMI, pieprasījums parādīsies jaunā cilnē. 

3. Ja mēģināt atrast vienu vai vairākus pieprasījumus, varat izmantot arī vienu no 

divām pieprasījumu meklēšanās iespējām izvēlnes iespējā “Pieprasījumi 

(jaunas veidlapas)”.   
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 Meklēt visos pieprasījumos: šajā izvēlnes iespējā ir sniegts plašs kritēriju 

klāsts, kas kopīgs visiem pieprasījumiem: ieraksta numurs, pieprasījuma 

statuss, izpildes datumu diapazons, nosūtīšanas datumu diapazons utt.   

 Meklēt pieprasījumu pēc veidlapas: izmantojiet šo izvēlnes iespēju, ja 

vēlaties izgūt vienu vai vairākus noteikta veida pieprasījumus, piemēram, 

pieprasījumus par darba apstākļiem. Šī meklēšana notiek pēc tiem pašiem 

kritērijiem kā pirmā meklēšana, taču šeit ir pievienoti pakalpojumu 

sniedzēja meklēšanas kritēriji. 

3.10. E-pasta paziņojumi par pieprasījumiem 

Kad ir nosūtīts jauns pieprasījums vai veikta darbība saistībā ar esošu pieprasījumu, 

attiecīgajiem lietotājiem tiek nosūtīti automātiski e-pasta paziņojumi. 

 Kad ir nosūtīts jauns pieprasījums, e-pasts tiek nosūtīts: 

a) visiem apstrādātājiem atbildētājā iestādē;  

b) uz atbildētājas iestādes attiecīgā moduļa funkcionālo pastkastīti. 

 Kad ir veikta darbība saistībā ar esošu pieprasījumu, e-pasts tiek 

nosūtīts: 

a)  pēdējam lietotājam citā attiecīgajā iestādē, kas veica darbību saistībā 

par pieprasījumu;  

b) uz citas iestādes attiecīgā moduļa funkcionālo pastkastīti. 
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4. Modulis “Paziņojums par pārkāpumiem” 

Šajā modulī ir tikai viena veidlapa. Tas ļauj vienas dalībvalsts iestādei bez liekas 

kavēšanās paziņot attiecīgajai dalībvalstij iespējamos pārkāpumus un saistīto 

informāciju, kā paredzēts Izpildes direktīvas 7. panta 4. punktā. 

IMI saziņa ir “paziņojums”, un tāpēc tā ir redzama izvēlnes iespējā “Brīdinājumi un 

paziņojumi”.  

Saziņai ir tāda pati struktūra kā citām darba ņēmēju norīkošanas darbā veidlapām, ar 

cilnēm sīkākai informācijai par norīkojošo uzņēmumu un norīkotajiem darba ņēmējiem.  

Cilnē par paziņotajiem “Faktiem un pārkāpumiem” sūtītājam ir:   

 jāatlasa pārkāpuma veids nolaižamajā sarakstā. Ja ir atlasīti pārkāpumi 

attiecībā uz “Nodarbinātības noteikumu neievērošanu uzņēmējā valstī” vai 

“Administratīvo prasību neievērošanu uzņēmējā valstī”, parādās nosacījumu 

un prasību apakšsaraksti; 

 sniedziet faktu un apstākļu izklāstu brīvā tekstā. 

Cilnē “Fakti un pārkāpumi” var arī augšupielādēt pievienotos dokumentus.   

Tāpat kā visi IMI paziņojumi, saziņa tiek nosūtīta visiem koordinatoriem izvēlētajā 

saņēmējā dalībvalstī.  

Pēc nosūtīšanas saziņa paliks atvērta 90 dienas, un šajā laikā sūtītājs un saņēmēji var 

apmainīties ar paziņojumiem.  

Šajā periodā saņēmēja koordinatori var izmantot “izplatīšanas” funkciju, lai kopīgotu 

paziņojumu ar citām tās pašas dalībvalsts iestādēm, kurām piešķirta piekļuve 

pārkāpumu paziņošanas modulim.  

Arī šajā informācijas apmaiņas veidā ir pieejamas 3. sadaļā izklāstītās vispārīgās 

funkcijas “Kopēt”, “Datu atkārtota izmantošana”, “Atsaukt”, “Tulkot visu” un “Drukāt”.  
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5. Plašāka informācija 

IMI TĪMEKĻA VIETNE: 

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

NACIONĀLIE IMI KOORDINATORI: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_en.htm 

IMI PALĪDZĪBAS DIENESTS: 

imi-helpdesk@ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_en.htm
mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu

