
 

Tik pradėjote naudotis IMI? Tai visai nesunku! 

 Paprašykite, kad prieš jus šias pareigas ėjęs asmuo arba jūsų IMI 
koordinatorius jus užregistruotų, kaip IMI naudotoją. 

 Prisijunkite ir patikrinkite: 

– informaciją apie savo institucijos veiklą IMI sistemoje;  
– meniu punktą „Mano užduotys“; 

– su kokiomis kitų šalių institucijomis gali reikėti keistis informacija. 

 Įsitikinkite, kad IMI sistemoje bent vienas bendradarbis užregistruotas kaip 
atsarginis, ir pašalinkite tuos naudotojus, kurie sistema nebesinaudoja. 

 Jums gali prireikti šiek tiek pasimokyti, kada ir kaip naudotis IMI:   

 

– išsamesnės informacijos apie sistemą bei numatytų 
mokomųjų užsiėmimų datų teiraukitės savo koordinatoriaus;  

– susipažinkite su Europos Komisijos parengtoje IMI svetainėje 

pateiktomis mokomosiomis priemonėmis; 

– Paprašykite savo koordinatoriaus, kad jis suteiktų jums 
prieigą prie mokomosios IMI aplinkos, kurioje galėsite 
pasitreniruoti naudotis sistema. 

Naudokite IMI darbui kasdien 

 INFORMACIJOS MAINAI NAUDOJANTIS IMI 

 

Per IMI galite siųsti informacijos užklausas, susijusias su įvairiomis teisės aktų 
sritimis (pvz., profesinių kvalifikacijų, paslaugų, darbuotojų komandiravimo), 
priklausomai nuo to, kokias prieigos teises turite sistemoje. Jei dėl konkretaus ES 
profesijos atstovo, paslaugų teikėjo arba komandiruoto darbuotojo jums kilo klausimų 
ar abejonių, galite savo kalba kreiptis į kitos valstybės narės kompetentingą instituciją.  

Kai tik kita institucija atsiųs jums užklausą per IMI, gausite atitinkamą pranešimą 
e. paštu. Prieš priimdamas atėjusią užklausą, atkreipkite dėmesį į siūlomą atsakymo 
pateikimo terminą ir, jeigu reikia, jį pakeiskite. Būtinai pasistenkite atsakyti į visus 
klausimus per nustatytą laiką. 

 INSTITUCIJOS DUOMENŲ ATNAUJINIMAS  

 

Savo institucijos ir naudotojų duomenis IMI sistemoje būtinai reguliariai 
atnaujinkite (pvz., jeigu naudotojas nebedirba institucijoje ir jį pakeitė 
kitas). Užregistruokite visus darbuotojus, kuriems IMI galėtų padėti 
dirbti savo darbą. 

 

IMI sistemos registrų kataloge institucijos gali pateikti informaciją apie 
internetinius, viešus ir laisvai prieinamus įvairių paslaugų arba profesijų 
registrus. Jeigu informacija bus reguliariai atnaujinama, interesantai 
reikalingą informaciją galbūt susiras tiesiog internetiniame registre ir 
jiems nebereiks siųsti jums užklausos. 

Nežinau, ar šiame portugališkame 

kelionių vadove pateikta tiksli 

informacija. Per IMI išsiųsiu 

užklausą kolegai Portugalijoje. 
 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_lt.htm
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Daugiau informacijos šaltinių 

Galite pažiūrėti filmuką apie IMI savo kalba. Jame linksmai ir glaustai paaiškinama, 
kaip sistema veikia. http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_lt.htm 

IMI svetainė, kurioje suteikiama prieiga prie tikrosios sistemos ir prie mokomosios IMI 
aplinkos: http://ec.europa.eu/imi-net 

 
Savarankiško mokymosi priemonės: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/using_imi/index_lt.htm 

 Jei norite sužinoti kitų IMI naudotojų nuomonę apie sistemą, susipažinkite su 
naudotojų apklausos rezultatais: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/All%20user%20survey%20-%20for%20CAs.pdf 

Informacija apie duomenų apsaugą IMI sistemoje: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/docs/data_protection/data_protection_guidelines_summary_lt.pdf 

Į ką kreiptis? 

 

 

Jūsų nacionalinis IMI koordinatorius gali padėti visais su 
IMI susijusiais klausimais: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_lt.htm 

 

 

Jūsų nacionalinė pagalbos tarnyba teikia su sistema 
susijusią techninę pagalbą. Kai prisijungsite prie IMI, 
viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite užrašą 
„Nacionalinės pagalbos tarnybos“. 
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