
Lemejs.lv apraksts

Lemejs.lv
nodrošinātājs

Nodibinājums “Sabiedrības Līdzdalības Fonds”, reģistrācijas Nr.
40008164462, juridiskā adrese: 11. novembra krastmala 35, Rīga, LV-1050,
sveiki@manabalss.lv

Lemejs.lv
skaidrojums

Lemejs.lv ir koplemšanas platforma ikvienai organizācijai dažāda apmēra
aptauju veikšanai.
Platformā ir pieejama stingrā autorizācija (ar eParakstu vai internetbankām),
reģistrējot dalībnieku ar vārdu, uzvārdu un personas kodu, dalībniekam ir
iespēja balsot tikai vienu reizi.
Organizācijas administratoram, veidojot aptauju kopumu, ir iespēja izvēlēties
drošības līmeni katrai grupai - publisku, atvērtu vai slēgtu.

Lemejs.lv
izmantošanas
mērķi

Lemejs.lv var tikt izmantots jebkurā situācijā, kad nepieciešama balsotāju
iesaiste kāda jautājuma izlemšanā. Biežākie izmantošanas mērķi:

- iedzīvotāju aptaujām;
- izmaiņu veikšanai organizācijas vai iestādes oficiālajos dokumentos;
- jaunu organizācijas valdes locekļu ievēlēšanai.

Darba
uzsākšana

1) Saziņa ar Sabiedrības Līdzdalības Fondu par lemejs.lv izmantošanu tiek
uzsākta, rakstot uz sveiki@manabalss.lv.
2) Vienas darba dienas laikā speciālists sazināsies un tiks izveidots profils
aptauju veidošanai un izplatīšanai.
3) Tiks pievienots Organizācijas administrators, kurš varēs veidot aptaujas
un veikt citus uzstādījumus.

Autentifikācijas
veidi

Gan platformas administratoriem, gan balsotājiem ir iespējams pierakstīties
ar eParakstu vai četru banku (Swedbank, SEB, Citadele, Luminor)
internetbankas pieejām.

Grupu
pārvaldība

Pieejamas slēgtas grupas, lai balsošanai var pievienoties gan personas,
kuras uzaicinātas ar e-pastu, gan arī personas, kuras saņēmušas saiti uz
aptauju.

Balsojumu
iespējas

Iespējams balsot vienlaikus par vairākiem jautājumiem.

Balsošanas
režīma laiks

Iespējams izvēlēties, cik ilgi balsojums ir atvērts.

Balsojumu
apkoposāna

Pieejami balsošanas rezultāti pēc nobalsošanas vai pēc aptaujas termiņa
beigām (iespējams regulēt uzstādījumos). Pēc balsojuma beigām ir
iespējams eksportēt .pdf vai .csv failu.

Balsojumu
vizualizācija

Pieejama pārskatāma grafiska vizualizācija.
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Uzstādījumu iespējas un skaidrojumi

Grupa:
Organizācijas vai uzņēmuma vietne, kur notiek diskusijas/aptaujas. Šādu grupu izveido
Lemejs.lv komanda. Grupai ir piekļuve tiem lietotājiem, kuras ir uzaicinājis grupas Moderators
vai iedevis piekļuvi saites veidā.

Grupas ietvaros var veidot neierobežotu skaitu diskusiju, piemēram, konkrētai tēmai ir sava
diskusija. Dalībniekiem ir iespēja brīvi komentēt un atbildēt citiem uz viņu komentāriem
diskusijas ietvaros. Uzstādījumos ir iespējams norādīt, vai norādi par jauniem ierakstiem
saņem uz e-pastu, ja tas ir norādīts. Diskusiju var slēgt/dzēst.

Grupas ietvaros var veidot neierobežotu aptauju skaitu.

Grupu veidi:
● slēgtas
● privātas
● atvērtas

Slēgtās - var piekļūt tikai tie, kuri ir iepriekš definēti kā dalībnieki vai uzaicināti piedalīties.
Sistēmā pirms diskusijas/aptaujas sākuma var tikt ievadīti dalībnieku dati (atkarībā no
autorizēšanās veida - personas kodi vai e-pasts)
Papildus uzstādījumu iespējas, kuras var iespējot vai atslēgt: dalībnieki var uzaicināt cilvēkus
un apstiprināt pievienošanās pieprasījumus; dalībnieki var nosūtīt paziņojumus visiem grupā;
dalībnieki var veidot apakšgrupas; dalībnieki var sākt jaunas tēmas; dalībnieki var labot
jebkuras diskusijas kontekstu un nosaukumu; dalībnieki var labot savus komentārus; dalībnieki
var piedāvāt priekšlikumus; dalībnieki var balsot par priekšlikumiem.

Privātās - piekļuve ir uzaicinātajiem dalībniekiem (ar e-pastu) vai tiem dalībniekiem, kuriem ir
iedota saite.
Papildus uzstādījumu iespējas, kuras var iespējot vai atslēgt: atļaut publiskas diskusijas šai
grupai; dalībnieki var uzaicināt cilvēkus un apstiprināt pievienošanās pieprasījumus; dalībnieki
var nosūtīt paziņojumus visiem grupā; dalībnieki var veidot apakšgrupas; dalībnieki var sākt
jaunas tēmas; dalībnieki var labot jebkuras diskusijas kontekstu un nosaukumu; dalībnieki var
labot savus komentārus; dalībnieki var piedāvāt priekšlikumus; dalībnieki var balsot par
priekšlikumiem.

Atvērtās - jebkuram, kurš autorizējas lemejs.lv ar jebkuru metodi, ir piekļuve Diskusijai vai
aptaujai. Papildus var pievienot iespēju, ka Moderatoers vai citi dalībnieki apstiprina
pievienošanos grupai.
Papildus uzstādījumu iespējas, kuras var iespējot vai atslēgt: dalībnieki var uzaicināt cilvēkus
un apstiprināt pievienošanās pieprasījumus, dalībnieki var nosūtīt paziņojumus visiem grupā,
dalībnieki var veidot apakšgrupas; dalībnieki var sākt jaunas tēmas; dalībnieki var labot
jebkuras diskusijas kontekstu un nosaukumu; dalībnieki var labot savus komentārus; dalībnieki
var piedāvāt priekšlikumus; dalībnieki var balsot par priekšlikumiem.

Grupas dalībnieku lomas:
● dalībnieks
● moderators
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Dalībnieks - diskusijas/aptaujas dalībnieks, kurš ir autorizējies ar kādu no autorizācijas
veidiem, un piedalās aptaujā vai diskusijā
Moderators - dalībnieks, kuram ir tiesības rediģēt diskusijas/aptaujas saturu, veidot jaunas
aptaujas, pievienot dalībniekus. Šādas tiesības piešķir Lemejs.lv komanda

Aptauju veidi:
● Priekšlikums (Par/Pret/Atturos)
● Pārbaude (Jā/Nē)
● Aptauja
● Punktu balsošana (Aptauja ar punktu balsošanu)
● Rādītāju pārbaude (Aptauja ar rādītājiem)
● Aptauja par tikšanās laiku (Aptauja ar datumu un laiku)
● Prioritāšu izvēle

Priekšlikums (Par/Pret/Atturos) - Uzdod jautājumu, kur var saņemt dalībnieku attieksmes
balsojumu “Par”, “Pret” vai “Atturos”.

Pārbaude (Jā/Nē) - uzdod jautājumu, uz kuru atbilde ir “Jā” vai “Nē”

Aptauja - ar neierobežotu atbilžu variantu skaitu. Var ierobežot, cik atbilžu variantus dalībnieks
var izvēlēties (minimums - vienu).

Punktu balsošana (Aptauja ar punktu balsošanu) - papildināts aptaujas veids, kur katram
dalībniekam ir piešķirts konkrēts punktu skaits. Punktus var katram atbilžu variantam piešķirt
tik, cik dalībnieks vēlas (no pieejamo punktu skaita), piemēram, dalībniekam ir 8 punkti, un var
atdot visus astoņus vienam atbilžu variantam vai sadalīt pa vairākiem atbilžu variantiem - max
8, dodot pa vienam punktam.

Rādītāju pārbaude (Aptauja ar rādītājiem) - aptaujas veids ar neierobežotu atbilžu skaitu,
katram dalībniekam iespēja novērtēt atbildes variantu ar punktiem no 0 līdz 9.

Aptauja par tikšanās laiku (Aptauja ar datumu un laiku) - aptauja, kuras pamatā ir datums
un laiks, var pievienot neierobežotu variantu skaitu. Izmantojams, lai aptaujātu dalībniekus par
piemērotāko tikšanās laiku.

Prioritāšu izvēle - dalībnieks atbilžu variantus sakārto prioritāšu secībā, pirmajā vietā liekot
sev vissvarīgāko, otrajā vietā otru svarīgāki utt. Var ierobežot, cik atbildes tiek ņemtas vērā
(minimālais vienu (pirmo) vai visus atbilžu variantus), tā katrs variants iegūst punktus - pirmā
vieta visaugstāko punktu skaits, pēdējā vienu punktu. Aptaujas beigās sistēma saskaitu punktu
skaitu katram variantam, sarindojot atbilžu variantus pēc iegūtajiem punktiem.

Aptauju uzstādījumi, kurus var mainīt katrai aptaujai individuāli:
- beigu termiņš - obligāts uzstādījums, kad tiks slēgta aptauja (minimālais - 5 min.)
- sākuma termiņš - nepieciešamības gadījumā var uzstādīt, kad aptaujai jāsākas
- paziņojumi, kad kāds piedalās - moderators saņems informāciju, kad ir aktivitāte

aptaujā
- balsotāja statuss - balsojums tiek pieņemts atklātā vai slēgtā veidā (anonīmi).
- balsojuma rezultāta uzrādīšana - aptaujas laikā vai tad, kad ir beidzies aptaujas termiņš
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- iespēja pievienot katram jautājumam failus ārējo saišu veidā.

Autorizācijas veidi:
- internetbankas - Swedbank, SEB, Citadele, Luminor (visaugstākās drošības

autorizēšanās līmenis)
- eParaksts (visaugstākās drošības autorizēšanās līmenis)
- E-klase (zemākas drošības autorizēšanās veids, netiek pieprasīts personas kods)
- MyKoob (zemākas drošības autorizēšanās veids, netiek pieprasīts personas kods)
- e-pasts (viszemākais autorizēšanās veids, netiek pieprasīts personas kods).
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