
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helios voting: tiešsaistes balsošanas instrukcija 
  



 

 

Latvijas Pilsoniskā alianse biedru sapulcē balsošanā izmantos digitālo rīku Helios Voting, tādēļ 

esam sagatavojuši pamācību, kā to lietot un kā veikt balsojumu. Digitālais rīks izvēlēts, lai 

nodrošinātu, ka balsošanas process ir caurskatāms un uzticams. 

 

Helios Voting ir tīmekļa elektroniskā balsošanas sistēma. Balsojuma izveides un balsu apstrādes 

process ir balstīts uz Benaloh vienkārši pārbaudāmo balsošanas protokolu. Balsot var personas, 

kam ir piešķirtas organizācijas pilnvaras balsot, par kuru ir informēts Latvijas Pilsoniskās 

alianses birojs. Ja biedrs ir pilnvarots, balstoties uz organizācijas statūtiem un ir organizācijas 

parakstiesīgā persona, tad biedrs var pieteikties pieteikuma anketā, ja no organizācijas vai 

fiziskas personas vārdā tiek deleģēts, kāds cits, tad aicinām atsūtīt pilnvaru.   

Lai piešķirtu balsošanas tiesības konkrētajai personai, aicinām savlaicīgi atsūtīt pilnvarotās 

personas individuālo e-pastu, nevis organizācijas centrālo, piemēram, info@biedriba.lv. 

 

Balsošana notiks tiešsaistē un reāllaikā, lai nodrošinātu Biedrību un nodibinājumu 

likumā noteikto kārtību, kā arī ievērotu Uzņēmuma reģistra skaidrojumu. Balsis ir 

anonīmas, proti, kopējais balsošanas rezultāts tiek parādīts balsošanas laika beigās kā 

kopējs pārskats. 

 

Brīdī, kad būs nepieciešams veikt balsojumu pilnvarotā persona saņems personalizētu e-pastu, 

ko automātiski ģenerē sistēma, ar šifrētu balsotāja identifikatoru (ID) un paroli, ko izmantot 

balsošanai tiešsaistē. E-pasts tiks nosūtīts no Helios Voting Bot un tajā būs ID un parole, kura 

būs jāizmanto balsošanai. Ja neesat saņēmis e-pastu, lūdzu, pārbaudiet e-pasta 

surogātpasta mapi. Ja surogātpasta mapē nav aprakstītais e-pasts, sazinieties ar Latvijas 

Pilsoniskās aliansi. 

 

1. Pirmais solis – piekļuve tiešsaistes balsošanai 

Noklikšķiniet uz saites, kas norādīta saņemtajā  e-pastā. 

Helios Voting lūgs ievadīt ģenerēto ID un paroli, kas būs norādīts e-pastā. 

  

 

  

https://www.ur.gov.lv/lv/jaunumi/aktualitates/precizets-regulejums-biedribam-kooperativajam-sabiedribam-politiskajam-partijam-par-attalinatu-sapulcu-organizesanu/


 

 

2. Otrais solis - Izpildiet norādījumus tiešsaistē un balsojiet 

Pēc sākotnējo norādījumu izlasīšanas noklikšķiniet uz Start (“Sākt”). 

 

 
Veiciet savu izvēles balsojumu skatā, kurš parādīsies. Kad esat izvēlējies atbildi, noklikšķiniet 

uz Proceed (“Turpināt”). 

  

3. Trešais solis - Apstipriniet un iesniedziet savu izvēli 

Pārskatīšanas daļā varat rediģēt savu balsojumu vai noklikšķināt uz Submit this Vote  

(“Iesniegt savu balsojumu!”), ja esat gatavs balsojuma izvēli apstiprināt. 

Ja vēlaties balsojumu mainīt, spiediet - Edit response. 



 

 

  

 

Pēc šī posma Helios Voting lūgs Jūs identificēt sevi ar ID un paroli, kas bija norādīts e-pastā. 

Noklikšķiniet uz balss nodošanu (Cast this ballot), lai vēlreiz apstiprinātu savu balsojumu. 

 

4. Ceturtais solis –balsojums tiek apstiprināts 

Pēc balss nodošanas (3. soļa pēdējā darbība), saņemsiet e-pastu no Helios Voting Bot 

balsošanas sistēmas, kurā angļu valodā būs norādīts, ka esat veiksmīgi nobalsojis. 

 

Svarīgi! Ja Jums ir pilnvara un, piemēram, ja Jums ir jānodod balsojums par diviem Latvijas 

Pilsoniskās alianses biedriem, Jūs saņemsies divus e-pastus savā pastkastītē. Lai veiktu 

nākamo balsojumu, Jums: 

- pirmā balsojuma beigās ir jānospiež “CAST this ballot” un 

- jāielogojas ar otrā e-pastā atsūtīto ID un paroli, atkārtoti veicot visu balošanas procedūru 

atbilstoši aprakstītajai kārtībai. 

- Apstiprinājumu par katru veikto balsojumu Jūs saņemies atsevišķā e-pastā. 

- Nesajauciet ID un paroles, kuras ievadīsiet par katru balsojumu. 

 

Kopējais balsojumu rezultāts būs pieejams ikvienam dažas minūtes pēc balsošanas 

beigām. 

Ja balsošanas procesā rodas kāda problēma, lūdzu, sazinieties ar mums alianse@nvo.lv vai pa 

telefonu + 371 24245580.  
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