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� Daudzvalodu IT rīks informācijas apmaiņai 

starp atbildīgajām iestādēm Eiropas 

Ekonomikas zonā

� IMI izstrādājusi Eiropas Komisija sadarbībā ar 

Iekšējā tirgus informācijas sistēma

� IMI izstrādājusi Eiropas Komisija sadarbībā ar 

dalībvalstīm

� IMI atvieglo valsts pārvaldes komunikāciju 

nacionālā, reģionālā un lokālā līmenī 



� Droša, aizsargā datus 

� Nav vajadzīga papildu programmatūra un 

datortehnika

� Aptver dažādas ES vienotā tirgus jomas 

Iekšējā tirgus informācijas sistēma

� Aptver dažādas ES vienotā tirgus jomas 

(pašlaik: Profesionālās kvalifikācijas, 

Pakalpojumu un Darbinieku nosūtīšanas, kā arī 

E-komercijas direktīvu)



� Pieejams 23 oficiālajās ES valodās

� Viegli var atrast vajadzīgo partneriestādi citās 

dalībvalstīs

IMI priekšrocības

dalībvalstīs

� Ātri un efektīvi – nav jāizpilda laikietilpīgas 

administratīvās procedūras



IMI priekšrocības

� Iepriekš iztulkotu standarta jautājumu un 

atbilžu komplekti

� Iespēja sekot līdzi informācijas pieprasījumam, 

izmantojot pieprasījuma pārskata mehānismuizmantojot pieprasījuma pārskata mehānismu

� Daudzvalodu meklēšanas rīks, kas palīdz 

atbildīgajām iestādēm atrast vajadzīgo citas 

valsts institūciju



� Portugāļu ārste ir pieteikusies darbam mūsu 

slimnīcā. Es nezinu, vai viņai ir vajadzīgā 

kvalifikācija, jo diploms ir portugāļu valodā.

Kādos gadījumos IMI ir noderīgs

kvalifikācija, jo diploms ir portugāļu valodā.

� Es pavaicāju kolēģiem Norvēģijā, vai elektriķis, 

kas piedāvā savus pakalpojumus pie mums, ir 

reģistrēts Norvēģijā. Kad varu gaidīt atbildi?



� Igauņu maiznieks vēlas pie mums atvērt 

maiznīcu. Kā var uzzināt, vai viņam ir attiecīgā 

profesionālā pieredze?

� Vācu būvuzņēmēji grasās mūsu pilsētā būvēt 

Kādos gadījumos IMI ir noderīgs

� Vācu būvuzņēmēji grasās mūsu pilsētā būvēt 

jaunu lielveikalu. Man nav pārliecības, ka viņu 

atvestais ceļamkrāns ir izturējis visas tehniskās 

pārbaudes Vācijā.



� 86% respondentu atzinuši, ka IMI ir viegli lietot

� 66% norādījuši, ka IMI lietošana nodrošina 

ātrāku atbildes saņemšanu

Lietotāju aptauja

� 50% norādījuši, ka iepriekš tulkotie jautājumi 

atbilst viņu vajadzībām 

� 57% norādījuši, ka saņem skaidras atbildes, kas 

atvieglo lēmuma pieņemšanu



2012. gada 4. decembrī stājās spēkā IMI regula 

(ES) Nr. 1024/2012. Tas nemaina IMI darbības 

veidu, tikai konsolidē tiesisko regulējumu. Regulā 

IMI regula

veidu, tikai konsolidē tiesisko regulējumu. Regulā 

iestrādāti elementi, kas atvieglos IMI izmantošanu 

citās jomās. 



7. pants

Kompetentās iestādes

1. Kompetentās iestādes, sadarbībā izmantodamas IMI un darbodamās ar IMI lietotāju 

starpniecību saskaņā ar administratīvās sadarbības procedūrām, nodrošina, lai saskaņā 

ar piemērojamo Savienības tiesību aktu piemērota atbilde tiktu sniegta, cik ātri vien 

iespējams un jebkurā gadījumā termiņā, kas noteikts minētajā aktā.

2. Kompetentā iestāde par pierādījumu var izmantot jebkuru informāciju, dokumentu, 

IMI regula

2. Kompetentā iestāde par pierādījumu var izmantot jebkuru informāciju, dokumentu, 

konstatējumu, paziņojumu vai apliecinātu kopiju, ko tā saņēmusi elektroniski, 

izmantojot IMI, uz tāda paša pamata kā līdzvērtīgu informāciju, kas iegūta savā valstī, 

tādiem mērķiem, kas ir saderīgi ar mērķiem, kuriem dati sākotnēji tika iegūti.

3. Katra kompetentā iestāde ir datu apstrādes darbību, kuras veicis IMI lietotājs tās 

pakļautībā, pārraudzītāja un nodrošina, ka datu subjekti vajadzības gadījumā var 

izmantot savas tiesības saskaņā ar III un IV nodaļu, sadarbojoties ar Komisiju.



14. pants

Personas datu saglabāšana

1. IMI apstrādātos personas datus bloķē IMI, tiklīdz tie vairs 

nav vajadzīgi mērķim, kādam tie tika savākti, atkarībā no katra 

administratīvās sadarbības veida īpatnībām un parasti ne vēlāk 

IMI regula

administratīvās sadarbības veida īpatnībām un parasti ne vēlāk 

kā sešus mēnešus pēc administratīvās sadarbības procedūras 

oficiālas pabeigšanas.

Tomēr, ja pielikumā uzskaitītajā piemērojamā Savienības 

tiesību aktā ir paredzēts ilgāks laikposms, IMI apstrādātos 

personas datus var saglabāt ne ilgāk kā 18 mēnešus pēc 

administratīvās sadarbības procedūras oficiālas pabeigšanas.



18. pants

Informācija datu subjektiem un pārredzamība

1. IMI dalībnieki nodrošina, ka datu subjekti cik drīz vien 

iespējams tiek informēti par viņu personas datu apstrādi IMI 

un ka tiem ir piekļuve informācijai par viņu tiesībām un šo 

IMI regula

un ka tiem ir piekļuve informācijai par viņu tiesībām un šo 

tiesību izmantošanu, tostarp datu apstrādātāja un datu 

apstrādātāja pārstāvja, ja tāds ir, identitātei un 

kontaktinformācijai, saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 10. vai 11. 

pantu un valsts tiesību aktiem, kas pieņemti saskaņā ar minēto 

direktīvu.



Jomas, kurās turpmāk paredzēts izmantot IMI sistēmu:

� pārrobežu skaidrās naudas pārvadājumi (tikai eirozonā) – jau pieņemts;

� Pacientu tiesību direktīva (medicīnas darbinieku tiesības praktizēt) – jau pieņemts;

� Pakalpojumu direktīvā un E-komercijas direktīvā paredzēto paziņojumu tehniska 

nodrošināšana;

� publiskie iepirkumi – leģislatīvs priekšlikums;

Citas jomas

� publiskie iepirkumi – leģislatīvs priekšlikums;

� rediģētā Profesionālo kvalifikāciju direktīva (profesionālo karšu ieviešana, brīdinājums 

prakses aizlieguma gadījumā) – leģislatīvs priekšlikums;

� Darbinieku nosūtīšanas direktīva (informācijas, pārbaužu, inspekciju pieprasījumi) –

leģislatīvs priekšlikums;

� publisko dokumentu brīva aprite (publisko dokumentu brīvas aprites horizontālu principu 

ieviešana) – jauns priekšlikums; 

� kultūras preču atgūšana – jauns priekšlikums;

� SOLVIT (tehniska integrācija IMI).



� Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 22.panta otrā daļa 

un likuma «Par reglamentētajām profesijām un 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanu» 36.panta 11.punkts 

paredz deleģējumu MK noteikt kārtību, kādā atbildīgās 

iestādes sadarbojas IMI sistēmā 

Latvijas tiesību akti attiecībā uz IMI

iestādes sadarbojas IMI sistēmā 

� 2010.gada 14.septembrī ir pieņemti MK noteikumi nr.848 

«Noteikumi par informācijas apmaiņu iekšējā tirgus 

informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā 

iesaistīto iestāžu atbildību un informācijas apmaiņas 

uzraudzību»



� Kopējais IMI reģistrēto iestāžu skaits – 7057 

(2013.g. aprīlī)

� 61% jautājumu pakalpojumu jomā tika atbildēti 

divu nedēļu laikā (2012.g.)

Statistika

� 2013.g. 1.ceturksnī – 1342 informācijas apmaiņas



� Kopējais IMI reģistrēto iestāžu skaits Latvijā –

52; 12 – Profesionālo kvalifikāciju direktīva, 42 

– Pakalpojumu direktīva, 6 – Darbinieku 

nosūtīšanas direktīva 

Statistika

nosūtīšanas direktīva 

� Latvijā 82% jautājumu profesionālās 

kvalifikācijas un pakalpojumu jomā tika 

atbildēti divu nedēļu laikā (2012.g.)



� Vai pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jūsu dalībvalstī veikt tādu darbību kā [..]?

� Vai [${SPBusinessName}] ir pakalpojuma sniedzēja pareizais 

komercnosaukums?

� Vai pakalpojumu sniedzēja adrese [${SPAddress}] atbilst tai, kas reģistrēta jūsu 

dalībvalsts iestādēs?

� Vai pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts šādā jūsu dalībvalsts reģistrā: 

Sagatavoto jautājumu piemēri PD

� Vai pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts šādā jūsu dalībvalsts reģistrā: 

[${RegisterType}] - [${RegisterName}]?

� Vai šis uzņēmums ir reģistrēts jūsu dalībvalstī?

� Vai persona (norādīt vārdu un uzvārdu) drīkst pārdot uzņēmumu pakalpojumu 

sniedzēja vārdā? 

� Vai persona (norādīt vārdu un uzvārdu) drīkst pakalpojumu sniedzēja vārdā 

pieteikt maksātnespēju?



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

net/data_protection_lv.html

IMI sistēmā iekļautie jautājumi

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

net/index_lv.html



Pakalpojumu direktīva

2006/123/EC
VI nodaļa – Administratīvā sadarbība
28.pants – Savstarpējā palīdzība28.pants – Savstarpējā palīdzība
1. Dalībvalstis sniedz viena otrai savstarpēju 
palīdzību un veic pasākumus, lai efektīvi 
sadarbotos un nodrošinātu pakalpojumu 
sniedzēju un to sniegto pakalpojumu uzraudzību.



Pakalpojumu direktīva

28.pants – Savstarpējā palīdzība
6. Dalībvalstis sniedz citu dalībvalstu vai Komisijas lūgto informāciju 
elektroniskā veidā un iespējami īsā laikā.
7. Dalībvalstis nodrošina, ka reģistrus, kuros ir iekļauti pakalpojumu sniedzēji 
un kurus var izmantot kompetentās iestādes to teritorijā, saskaņā ar tiem un kurus var izmantot kompetentās iestādes to teritorijā, saskaņā ar tiem 
pašiem nosacījumiem var izmantot arī citu dalībvalstu līdzvērtīgas 
kompetentās iestādes.
8. Dalībvalstis sniedz Komisijai informāciju par gadījumiem, kad citas 
dalībvalstis nepilda pienākumu sniegt savstarpēju palīdzību. Vajadzības 
gadījumā Komisija veic piemērotus pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecīgā 
dalībvalsts pilda savu pienākumu sniegt savstarpēju palīdzību. Komisija 
periodiski informē dalībvalstis par to, kā darbojas noteikumi par savstarpējo 
palīdzību.



Pakalpojumu direktīva

29.pants – Savstarpējā palīdzība – vispārīgi 
uzņēmējdarbības veikšanas  dalībvalsts 
pienākumi
1. Attiecībā uz pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pakalpojumus 
citā dalībvalstī, uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalsts sniedz 
informāciju par pakalpojumu sniedzējiem, kas tajā veic 
uzņēmējdarbību, ja to lūdz cita dalībvalsts, un jo īpaši dod 
apstiprinājumu, ka pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību tās 
teritorijā un, cik tai zināms, neveic savas darbības, pārkāpjot likumu.



Pakalpojumu direktīva

29.pants – Savstarpējā palīdzība – vispārīgi 
uzņēmējdarbības veikšanas  dalībvalsts 
pienākumi
2. Uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalsts veic pārbaudes, apskates un izmeklēšanas, 
ko lūdz cita dalībvalsts, un informē to par rezultātiem un attiecīgā gadījumā – par ko lūdz cita dalībvalsts, un informē to par rezultātiem un attiecīgā gadījumā – par 
veiktajiem pasākumiem. To darot, kompetentās iestādes rīkojas, nepārkāpjot pilnvaras, 
ko tām piešķīrusi to dalībvalsts. Kompetentās iestādes var nolemt par piemērotākajiem 
pasākumiem, kas veicami katrā konkrētā gadījumā, lai izpildītu citas dalībvalsts 
lūgumu.
3. Uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalsts, ieguvusi faktisku informāciju par tāda 
pakalpojumu sniedzēja, kas veic uzņēmējdarbību tās teritorijā un sniedz pakalpojumus 
citās dalībvalstīs, jebkādu rīcību vai konkrētām darbībām, kuras, cik tai zināms, varētu 
radīt nopietnu kaitējumu cilvēku veselībai vai drošumam vai videi, pēc iespējas īsākā 
laikposmā informē visas citas dalībvalstis un Komisiju.



Pakalpojumu direktīva

30.pants – Uzraudzība, ko veic uzņēmējdarbības 
veikšanas dalībvalsts, ja pakalpojumu sniedzējs 
uz laiku pārceļas uz citu dalībvalsti
1. Attiecībā uz gadījumiem, kas nav ietverti 31. panta 1. punktā, uzņēmējdarbības veikšanas 
dalībvalsts nodrošina, ka tās prasību izpildi uzrauga atbilstīgi uzraudzības pilnvarām, kas 
paredzētas valsts tiesību aktos, īpaši ar uzraudzības pasākumu palīdzību pakalpojumu sniedzēja 
uzņēmējdarbības veikšanas vietā.
2. Uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalsts nevar atturēties no uzraudzības vai īstenošanas 
pasākumu veikšanas savā teritorijā, pamatojoties uz to, ka pakalpojumi ir sniegti vai kaitējums 
radīts citā dalībvalstī.
3. Šā panta 1. punktā paredzētais pienākums nenozīmē, ka uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalstij 
ir jāveic faktiskas pārbaudes un kontroles tās dalībvalsts teritorijā, kurā pakalpojums tiek sniegts. 
Pēc uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalsts iestāžu lūguma šādas pārbaudes un kontroles saskaņā 
ar 31. pantu veic tās dalībvalsts iestādes, kurā pakalpojumu sniedzējs uz laiku veic darbību.



Pakalpojumu direktīva

32.pants – Brīdinājuma mehānisms
1. Ja dalībvalstij ir kļuvis zināms par nopietnām īpašām 
darbībām vai apstākļiem, kas attiecas uz pakalpojumu darbību 
un kas varētu radīt nopietnu kaitējumu cilvēku veselībai vai 
drošumam vai videi tās teritorijā vai citas dalībvalsts teritorijā, drošumam vai videi tās teritorijā vai citas dalībvalsts teritorijā, 
pirmā minētā dalībvalsts iespējami īsākā laikā informē 
uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalsti, citas attiecīgās 
dalībvalstis un Komisiju.
Ātru un drošu informācijas apmaiņu saskaņā ar “brīdinājuma mehānismu” 
nodrošina, izmantojot īpašu lietojumprogrammu Iekšējā tirgus informācijas 
sistēmā (IMI)



Pakalpojumu direktīva



Pakalpojumu direktīva



2013.g. 1.ceturksnī par Pakalpojumu direktīvu

� Latvija nav sūtījusi pieprasījumus, Vācija – 34, 

kopumā 102

Statistika

� Latvija nav saņēmusi pieprasījumus, Francija –

25 

Vairāk par statistiku: http://ej.uz/93tt



� «IMI ir ievērojami atvieglojusi saziņu, jo mēs varam uzdot 
jautājumus mūsu valodā, bet citas kompetentās iestādes lasa 
pieprasījumu savā valodā. Sadarbība ir daudz ciešāka nekā 
agrāk.»

Dr. Andrāšs Žigmonds,

Lietotāju atsauksmes

Dr. Andrāšs Žigmonds,

Ungārijas Veselības atļauju un administratīvo procedūru birojs

� «Tas ir lieliski! Agrāk mums reizumis nācās gaidīt trīs mēnešus, 
lai no citas valsts saņemtu atbildi uz mūsu pieprasījumiem. IMI 
sistēmā tas notiek divu dienu laikā. Turklāt dažās valstīs nācās 
iziet cauri piecām vai pat desmit instancēm. Tagad var sazināties 
ar vienu vienīgu personu. Tas arī viss.»

Dr. Džekijs Ārs

Francijas Valsts Profesionālā ārstu biedrība



Paldies par uzmanību!Paldies par uzmanību!

Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519
Tālrunis: 67013101
Fakss: 67280882
E-pasts: pasts@em.gov.lv
Mājas lapa: www.em.gov.lv
Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija


