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1. IEVADS 

Šeit jūs uzzināsiet par dažādajiem IMI sistēmā reģistrēto iestāžu veidiem un uzdevumiem. Izskaidroti 
arī atsevišķajiem lietotājiem uzticētie uzdevumi. 

 

2. IESTĀDES UZDEVUMI 

Tālāk uzskaitīti četri iespējamie iestāžu uzdevumi. Tomēr ir svarīgi izprast, ka viena iestāde vienlaikus 
var pildīt visus vai vairākus uzdevumus – vai arī tikai vienu no tiem. 

2.1. VALSTS IMI KOORDINATORS 

Katrā dalībvalstī ir viens valsts IMI koordinators jeb NIMIC, kura atbildības joma ir aprakstīta IMI 
regulā1. NIMIC uzdevums ir gādāt par IMI sistēmas raitu darbību, 

 reģistrējot attiecīgās iestādes, 

 pārvaldot piekļuvi dažādajiem moduļiem, 

 atbalstot lietotājus un nodrošinot IMI sistēmas efektīvu darbību.  

Atkarībā no valsts administratīvās struktūras NIMIC var daļu atbildības (piemēram, iestāžu 
reģistrēšanu) deleģēt citām iestādēm, kurām uztic piekļuves pārvaldnieka uzdevumu. NIMIC var 
deleģēt citām iestādēm arī palīdzības sniegšanu konkrētajā jomā, ieceļot tās par attiecīgā moduļa 
koordinatoriem, lai tās varētu gādāt par pieprasījumu, paziņojumu vai brīdinājumu laicīgu un 
efektīvu apstrādi. 

2.2. PIEKĻUVES PĀRVALDNIEKI  

Visi NIMIC automātiski ir piekļuves pārvaldnieki un var uzticēt šo uzdevumu citām iestādēm (sk. 
iepriekš). 

Piekļuves pārvaldnieks veic administratīvas funkcijas un var: 

 reģistrēt IMI iestādes (un lietotājus), 

 pārvaldīt reģistrēto iestāžu datus un lietotājus, 

 piešķirt un liegt piekļuvi dažādiem IMI moduļiem, 

 organizēt jaunu moduļu ieviešanu (reģistrējot jaunas iestādes konkrētajam modulim vai 
piešķirot jau reģistrētām iestādēm piekļuvi jaunam modulim). 

                                                                 
1
 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo 

sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/49/EK (“IMI 
regula”). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32012R1024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32012R1024
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2.3. KOORDINATORI 

Noteiktā modulī vienai vai vairākām iestādēm var uzticēt saistītā koordinatora pienākumus. Tas 
nozīmē pārraudzīt informācijas apmaiņu un, iespējams, apstiprināt izejošos pieprasījumus, atbildes, 
paziņojumus vai brīdinājumus, ko sagatavojušas tās iestādes, kurām koordinators ir piesaistīts. 
Koordinators arī izskata informācijas pieprasījumus, ko atzinuma procedūrā nodevusi nosūtītāja vai 
saņēmēja iestāde.  

Iestāde var būt reģistrēta kā koordinators vienam modulim (piemēram, paziņojumiem pakalpojumu 
jomā), bet citā modulī tā var būt vienkārši iestāde (piemēram, informācijas pieprasījumiem darba 
ņēmēju norīkošanas jomā). Iestāde, kas noteiktā modulī ir koordinators, var šajā modulī veikt arī 
visus parastos iestādes uzdevumus (piemēram, sagatavot un nosūtīt informācijas pieprasījumus). 

*Šos uzdevumus drīkst veikt tikai lietotāji ar apstiprinātāja pilnvarām informācijas apmaiņā, kurā ir 
iesaistīts koordinators (sk. 3. punktu par lietotāju uzdevumiem). 

2.4. IESTĀDES  

Galvenās IMI darbojošās struktūrvienības ir ES dalībvalstu, Islandes, Norvēģijas un Lihtenšteinas 
(Eiropas Ekonomikas zonas) kompetentās iestādes, kas lieto sistēmu informācijas apmaiņai ar 
partneriem citās valstīs. Atkarībā no kompetences jomas un IMI piekļuves tiesībām tās nosūta un 
saņem informācijas pieprasījumus, paziņojumus vai brīdinājumus, pārvalda ierakstus repozitorijos 
(piemēram, skaidras naudas eiro pārvadājumu licenču vai reģistru direktorijā). 

Ja iestāde ir reģistrēta IMI, tai ir pieejams noteikts modulis, bet tā nav koordinators, tiek uzskatīts, ka 
tā šajā modulī veic “iestādes” uzdevumus. 

 

DARBPLŪSMA 
KOORDINATORS 

(saistītais koordinators) 
IESTĀDE 

Informācijas 
pieprasījumi 

Pārrauga pieprasījumus  

Apstiprina pieprasījumus (fakultatīvi)* 

Sniedz atzinumu* 

Apstrādā pieprasījumus 
(nosūta, saņem pieprasījumus, 
atbild uz tiem utt.) 

Paziņojumi un 
brīdinājumi 

Pārrauga paziņojumus un brīdinājumus 

Apstiprina un pārsūta paziņojumus un 
brīdinājumus* 

Izplata paziņojumus un brīdinājumus* 

Apstrādā paziņojumus un 
brīdinājumus (sūta 
paziņojumus un brīdinājumus, 
komentē un pievieno 
dokumentus u.tml.) 

Repozitoriji 
(datubāzes un 
reģistri) 

 Veic ierakstus repozitorijos 
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3. LIETOTĀJU UZDEVUMI (NO ADMINISTRATĪVĀ UN SATURISKĀ VIEDOKĻA)  

IMI reģistrētās iestādes ir visai atšķirīgas pēc lieluma, tāpēc sistēma ir veidota elastīgi. Neliela iestāde, 
kas apstrādā samērā maz pieprasījumu, var reģistrēt tikai vienu vai divus lietotājus, kas veiks visus IMI 
uzdevumus (vēlams, vismaz 2 lietotājus, lai viens būtu rezervē). Savukārt tāda iestāde kā Ārstu 
kamera, kas apstrādā daudz pieprasījumu, varētu reģistrēt vairākus IMI lietotājus ar atšķirīgām 
lietotāju tiesībām. Katrs IMI lietotājs var būt reģistrēts tikai vienai iestādei. 

3.1. ADMINISTRATORS 

Katrai IMI iestādei jābūt vismaz vienam lietotājam, kas veic administratora uzdevumus. Šāds profils 
iestādē automātiski tiek pirmajam reģistrētajam lietotājam, bet to var uzticēt vēl citiem lietotājiem. 

Lietotāji ar administratora tiesībām var: 

 atjaunināt datus par savu iestādi, 

 reģistrēt papildu lietotājus, 

 pārvaldīt visus iestādes lietotājus (tostarp dzēst lietotājus, labot viņu datus, mainīt lietotāja 
tiesības un atiestatīt paroles). 

Iestādē, kas veic piekļuves pārvaldnieka funkcijas, administrators var reģistrēt IMI jaunas iestādes un 
pārvaldīt citu iestāžu piekļuves tiesības, datus un lietotājus. 

 Ieteicams, lai iestādes piešķirtu administratora tiesības vismaz 2 lietotājiem, jo ir svarīgi, lai 
vienmēr rezervē būtu kāds, kas varētu pārvaldīt lietotāju piekļuvi, piemēram, atiestatītu paroles un 
reģistrētu jaunus lietotājus.  

 

 

PIEKĻUVES PĀRVALDNIEKA 
ADMINISTRATORI 

IESTĀDES 
ADMINISTRATORI 

Reģistrē jaunas iestādes. 

Uzaicina iestādes reģistrēties un validē 
reģistrēšanos. 

Reģistrējas. 

Piešķir iestādēm piekļuvi jauniem moduļiem.  

Savai iestādei un citām iestādēm: 

- pārvalda iestādes datus, 

- pārvalda lietotājus (reģistrē un dzēš lietotājus, 
atjaunina ziņas par viņiem un atiestata paroles). 

Savā iestādē: 

- pārvalda iestādes datus, 

- pārvalda lietotājus (reģistrē un dzēš 
lietotājus, atjaunina ziņas par viņiem un 
atiestata paroles). 
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3.2. LIETOTĀJU UZDEVUMI DAŽĀDOS MODUĻOS (NO SATURISKĀ VIEDOKĻA)   

Šajā tabulā parādīti lietotāju uzdevumi dažādos informācijas apmaiņas veidos. 

 INFORMĀCIJAS 
PIEPRASĪJUMI 

PAZIŅOJUMI/  
BRĪDINĀJUMI 

REPOZITORIJI 

Aplūkotājs    

Apstrādātājs    

Apstiprinātāj
s* 

   

Piešķīrējs    

*Lietotāji ar apstiprinātāja uzdevumu drīkst būt tikai iestādēs, kas konkrētajā modulī veic 
koordinatora funkcijas. 

3.2.1. LIETOTĀJU UZDEVUMI INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMU JOMĀ  

Lietotāji ar aplūkotāja tiesībām var skatīt vai izdrukāt visas ziņas par savas iestādes nosūtītajiem vai 
saņemtajiem pieprasījumiem (tostarp personas datus), taču viņi ar šiem pieprasījumiem nevar veikt 
citas darbības. 

Lietotāji ar apstrādātāja tiesībām var nosūtīt informācijas pieprasījumus vai atbildēt uz tiem savas 
iestādes vārdā. Katrā iestādē jābūt vismaz vienam pieprasījumu apstrādātājam ar piekļuvi 
pieprasījumu modulim. 

Piešķīrējs var iedalīt pieprasījumus konkrētiem pieprasījumu apstrādātājiem, ņemot vērā viņu 
kompetences jomu vai citus kritērijus. Piešķiršanas procedūru parasti izmanto lielas kompetentās 
iestādes, kas apstrādā daudz pieprasījumu. Aktivizējot piešķiršanas procedūru, iestādē jābūt vismaz 
vienam piešķīrējam. Iestādes administratori automātiski iegūst piešķīrēja tiesības, kuras var pēc 
vēlēšanās uzticēt citiem lietotājiem. 

Aprakstītie lietotāju uzdevumi jeb profili var būt jebkurā iestādē, kurai ir piekļuve pieprasījumu 
modulim, arī iestādēs, kas veic koordinatora uzdevumu informācijas pieprasījumu modulī 
(pieprasījumu koordinatori). 

Apstiprinātāja uzdevums ir iespējams tikai koordinatoriestādēs. Šie lietotāji apstiprina izejošos 
pieprasījumus un/vai atbildes, ko sagatavojušas iestādes, kurām jāizmanto apstiprinājuma procedūra. 
Apstiprinātāji arī apstrādā atzinuma procedūrā atsūtītos pieprasījumus. Atzinuma procedūra ir veids, 
kā augstākā līmenī risināt starp iestādēm radušās domstarpības  par informācijas apmaiņu. Katrā 
koordinatoriestādē jābūt vismaz vienam lietotājam, kas iecelts par apstiprinātāju. 

3.2.2. UZDEVUMI PAZIŅOJUMU UN BRĪDINĀJUMU JOMĀ  

Aplūkotāji var skatīt pilnas ziņas par visiem paziņojumiem un brīdinājumiem, ko nosūtījusi vai 
saņēmusi viņu iestāde. Viņi tos var izdrukāt, bet nevar, piemēram, tos nosūtīt vai atbildēt uz tiem. 
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Apstrādātāji strādā ar brīdinājumiem un paziņojumiem savas iestādes vārdā. Viņi var sagatavot 
paziņojumus un brīdinājumus un iesniegt tos koordinatoram apstiprināšanai. Viņi var arī saņemt 
paziņojumus un brīdinājumus un reaģēt uz tiem (pievienojot komentārus vai augšupielādējot 
dokumentus).  

Tomēr viņi nevar tos izplatīt vai izsūtīt, pat ja viņu iestāde ir attiecīgās jomas koordinators. 

Apstiprinātāja funkcijas var veikt tikai lietotāji no iestādes, kas ir konkrētā moduļa koordinators. Šie 
lietotāji apstiprina un izsūta paziņojumus vai brīdinājumus uz citām valstīm un izplata tos savā valstī. 
Lai varētu sagatavot un iesniegt paziņojumus vai brīdinājumus, apstiprinātājam jābūt arī apstrādātāja 
tiesībām. 

3.2.3. UZDEVUMI REPOZITORIJU JOMĀ  

Aplūkotāji var skatīt visas ziņas par repozitorija pozīcijām, kas pieejamas viņu iestādei. Viņi var 
iepazīties un izdrukāt šīs ziņas, bet nevar, piemēram, tās labot vai izveidot jaunu pozīciju. 

Apstrādātāji strādā ar repozitorijiem un direktorijiem savas iestādes vārdā. Viņi var izveidot jaunas 
pozīcijas repozitorijā un aktivizēt tās IMI (publicēt). Viņi var arī labot vai deaktivizēt šīs pozīcijas 
atkarībā no konkrētā repozitorija specifikas.  


