
 
 
 
 

Tiešsaistes rīki pilsoņu e-līdzdalībai 
Eiropas lēmumu pieņemšanā 

 
 
 

LIKTA 

 



E-līdzdalība 

 

E-līdzdalība - sabiedrības iesaiste valdības un valsts pārvaldes 
procesos, izmantojot informācijas komunikācijas tehnoloģijas. Tie var 
būt tādi procesi kā – dalība lēmumu pieņemšanā, pakalpojumu 
sniegšana, iestāžu administrācija. 

 

Eiropas Savienība ir izveidojusi tiešsaistes rīkus, kuri ir pieejami 
ikvienam, jebkurā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. 

Maijs – Eiropas e-līdzdalības mēnesis:  
9.maijs – Eiropas diena 

7. maijs – Eiropas E-līdzdalības diena 

Notiek  12 Eiropas valstīs 

 



Projekts «E-līdzdalība Eiropā» 

Mērķis: veicināt izpratni Eiropas iedzīvotājos, kā iesaistīties Eiropas 
Savienības lēmumu pieņemšanā. Iespēja ietekmēt Eiropas lēmumu ir 
pieejama ikvienam iedzīvotājam.  

 

Projekta partneri 12 Eiropas dalībvalstīs: Itālija, Serbija, Dānija, Polija, 
Rumānija, Lietuva, Albānija, Spānija, Latvija, Vācija, Igaunija, Beļģija. 

 

Projekta partneris Latvijā – Latvijas Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas asociācija (LIKTA) 

 

Latvijā organizē LIKTA sadarbībā ar KISC   

Informācija par projektu: www.eprasmes.lv  

http://www.eprasmes.lv/


E-līdzdalība Eiropā  iniciatīvas pasākumi 

«E-līdzdalības diena», 7. maijs,  

Tiešsaistes konkurss «Mans e-līdzdalības stāsts», 
maijs – jūnijs; 

Konference «Iedzīvotāju aktīva E-līdzdalība», 
Briselē, decembris; 

E-līdzdalības apmācības NVO vadītājiem Briselē, 
decembris. 

 



E-līdzdalības diena 7.maijā 

Pasākumi dažādos Latvijas novados- klātienes auditorijas 

Iespējams aicināt dažādu auditoriju :  

Jaunieši ( sadarbībā ar skolām )  

NVO  

Seniori 

Citi 

Iepazīstinām ar tiem e- līdzdalības  rīkiem un iespējām, kas aktuāli 
auditorijai  

Rosinām e-līdzdalības rīku praktisku izmantošanu 

Dalāmies savā pieredzē par e-līdzdalības rīku izmantošanu   

Dalībnieku aptaujas  pasākuma noslēgumā  

 



E-līdzdalības dienas satura veidošana 

Eiropas savienības līdzdalības rīki :  

Iespēja iesniegt sūdzību SOLVIT, ja iedzīvotājs ir saskāries 
ar problēmām kādā no citām Eiropas Savienības valstīm 

Iespēja iesniegt vai atbalstīt petīcijas Eiropas 
Parlamentam, izmantojot Petīciju Portālu 

Uzsākt vai atbalstīt Eiropas Iedzīvotāju iniciatīvas; 

Iespēja piedalīties sabiedriskās apspriešanās, kuras 
ierosinājusi Eiropas Komisija, izmantojot «Tava balss 
Eiropā» portālu: 

 
 

 

http://ec.europa.eu/solvit/index_lv.htm
http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/en/registration/form
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_lv.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_lv.htm


E-līdzdalības dienas satura veidošana-2  

Latvijas E-līdzdalības rīki:  

www.manabalss.lv 

www.peticija.lv 

www.mansprezidents.lv 

http://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba 

 

E-līdzdalības rīki pašvaldībās  

Politiķu un amatpersonu sociālie mediji  

 
 

 

http://www.manabalss.lv/
http://www.peticija.lv/
http://www.mansprezidents.lv/
http://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba
http://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba
http://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba


Sabiedrības līdzdalība Salacgrīvas novadā 

http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/s
abiedr_bas_l_dzdal_ba/  

http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/sabiedr_bas_l_dzdal_ba/
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/sabiedr_bas_l_dzdal_ba/


Sabiedrības līdzdalība Līvānu novadā 

http://livani.lv/page/456 

 

http://livani.lv/page/456


Sabiedrības līdzdalība Jēkabpils novadā 

http://www.jekabpils.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas-
lidzdaliba  

http://www.jekabpils.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba
http://www.jekabpils.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba
http://www.jekabpils.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba


Sabiedrības līdzdalība Pļaviņu novadā 

http://www.plavinas.lv/index.php/sabiedrbas-
ldzdalba.html  

http://www.plavinas.lv/index.php/sabiedrbas-ldzdalba.html
http://www.plavinas.lv/index.php/sabiedrbas-ldzdalba.html
http://www.plavinas.lv/index.php/sabiedrbas-ldzdalba.html


Sabiedrības līdzdalība Ventspils novadā 

http://www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item-516  

http://www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item-516
http://www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item-516
http://www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item-516
http://www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item-516
http://www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item-516
http://www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item-516
http://www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item-516


Sabiedrības līdzdalība Alojas novadā 

http://www.aloja.lv/sabiedriba/  

http://www.aloja.lv/sabiedriba/


Sabiedrības līdzdalība Dobeles novadā 

http://dobele.lv/page/sabiedribas_lidzdaliba  

http://dobele.lv/page/sabiedribas_lidzdaliba



