
 

Internetā atsaucīgākais un aktīvākais deputāts: metodoloģija 

 

1. solis.    

Tiek atlasīti tie deputāti, kas 11.Saeimas sasaukuma laikā piedalījās vismaz 150 Saeimas 

komisiju sēdēs (līdz ar to netiek vērtēti  tie deputāti, kas Saeimas darbā pavadījuši pavisam 

īsu laiku, piemēram, atgriežoties no ministru amatiem vai aizvietojot citus deputātus). 

2. solis. 

Katrs atlasītais deputāts tiek vērtēts pēc trim kritērijiem:  

2.1. Kritērijs: atbildes uz jautājumiem lapā gudrasgalvas.lv (līdz 2014.gada 

sākumam) 

1 punkts Deputāts atbildējis vismaz uz 1 sev uzdotu jautājumu 

2 punkti Deputāts atbildējis uz 25-50% sev uzdotajiem jautājumiem 

3 punkti Deputāts atbildējis uz 50-75% sev uzdotajiem jautājumiem  

4 punkti Deputāts atbildējis vismaz uz 75% vai vairāk no sev uzdotajiem 
jautājumiem  

 

2.2.Kritērijs: darbība sociālajos tīklos 

1 punkts Deputātam ir profils Twitter, kur veikts vismaz viens ieraksts par 
politiku 
VAI 
Deputātam ir publisks (ne tikai draugiem/ar paroli pieejams) 
profils Facebook vai  Draugiem.lv, kur veikts vismaz viens ieraksts 
par politiku 

2 punkti Deputāta tvītu kopskaits sasniedz vismaz 100 tvītus 
VAI 
Deputāta publiskajā Facebook vai Draugiem.lv profilā ir atrodami 
vismaz 10 pēdējā gada laikā deputāta veiktie ieraksti par politiku  

3 punkti Deputāta tvītu kopskaits sasniedz vismaz 100 tvītus, turklāt 
vismaz 10 no tiem ir publicēti 2014.gadā 
VAI 
Deputāta publiskajā Facebook vai Draugiem.lv profilā ir atrodami 
vismaz 10 pēdējā gada laikā deputāta veiktie ieraksti par politiku 
UN ierakstus komentēt/vērtēt var arī cilvēki, kas nav deputāta 
„draugos” 

4 punkti Deputāta tvītu kopskaits ir lielāks par 1000, turklāt vismaz 10 no 
tiem ir publicēti 2014.gadā 
VAI  
Deputāta publiskajā Facebook vai Draugiem.lv profilā ir atrodami 
vismaz 30 pēdējā gada laikā deputāta veiktie ieraksti par politiku 
UN ierakstus komentēt/vērtēt var arī cilvēki, kas nav deputāta 
„draugos” UN deputāts pats publiski iesaistās diskusijās 



 

 

3.kritērijs – deputāta bloga ieraksti vai raksti internetā 

1 punkts Deputātam ir vismaz viens pēc 11.Saeimas vēlēšanām tapis bloga 
ieraksts VAI viegli atrodams raksts (piemēram, delfi versijās, 
imhoclub, ir.lv, la.lv, partijas mājaslapā) internetā latviešu vai 
krievu valodā1  

2 punkti Deputātam ir vismaz 3 šādi teksti 

3 punkti Deputāta ir vismaz 3 šādi teksti UN tiem ir pievienotas 
komentāru/publisku jautājumu uzdošanas iespējas 

4 punkti Deputātam kopš 11.Saeimas vēlēšanām ir vismaz 10 raksti/bloga 
ieraksti, kuriem ir arī komentēšanas iespējas 

 

3.solis. 

Deputāts saņem 2 papildus punktus (puse no tā, kas tiek piešķirti par aktivitāti internetā) 

tad, ja sava deputāta termiņa laikā ir piedalījies vismaz 80% no Saeimas komisiju sēdēm, kur 

deputāts tobrīd darbojās. 

4.solis.  

Katra deputāta saņemtais punktu skaits tiek summēts. Piemēram, 2  (par pirmo kritēriju) + 3 

(par otro kritēriju) + 1 (par trešo kritēriju) + 2 (par labu komisiju sēžu apmeklējumu). Ja 

rezultātā vairākiem deputātiem ir vienāds punktu skaits, tad viņi tiek sarindoti atbilstoši tam, 

cik katram no viņiem ir sekotāju/draugu kopsumma trīs sociālajos tīklos: Twitter. Facebook 

un Draugiem.lv   

4.solis. 

Tiek noteikts atsaucīgāko deputātu Top10, kā arī izrēķināti partiju vidējie rādītāji. 

Maksimālais punktu skaits ir 4 + 4 + 4 + 2 = 14. Partijas vidējie rādītāji veidojas no to 

deputātu punktu skaitiem, kas tika ievēlēti no attiecīgās partijas vēlēšanu saraksta (pat ja 

attiecīgais deputāts 11.Saeimas sasaukuma laikā partiju pameta). 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 viegli atrodams nozīmē, ka norāde uz šo tekstu/blogu parādās vai nu partijas mājaslapā aprakstā par 

deputāta publicitāti/blogu  vai arī starp piecām pirmajām google meklētāja atrastajām lapām 



 

Rezultāti 

Internetā atsaucīgākie un aktīvākie 11. Saeimas deputāti 

 DEPUTĀTS PUNKTU KOPSUMMA (NO 14) 

1 Juris Viļums 14 

2 Andrejs Judins 14 

3 Romāns Naudiņš 14 

4 Kārlis Krēsliņš 13 

5 Atis Lejiņš 13 

6 Valērijs Agešins 13 

7 Lolita Čigāne 12 

8 Ingmārs Čaklais 12 

9 Boriss Cilevičs 12 

10 Inga Bite 12 

11 Vineta Poriņa 12 

12 Inese Lībiņa-Egnere 12 

13 Ilmārs Latkovskis 11 

14 Dzintars Rasnačs 11 

15 Imants Parādnieks 11 

16 Dana Reizniece-Ozola 11 

17 Elīna Siliņa 11 

18 Andrejs Elksniņš 11 

19 Vladimirs Reskājs 11 

20 Ināra Mūrniece 11 

21 Zanda Kalniņa-Lukaševica 11 

22 Kārlis Eņģelis 11 

23 Inita Bišofa 10 

24 Raivis Dzintars 10 

25 Ojārs - Ēriks Kalniņš 10 

26 Einārs Cilinskis  10 

27 Dāvis Stalts 10 

28 Jānis Dombrava 10 

29 Sergejs Potapkins 10 

30 Jānis Upenieks 10 

31 Inga Vanaga 10 

32 Valdis Liepiņš 10 

 

 

  
11. Saeimas vēlēšanu sarakstu atsaucīgums (vidējie rādītāji; maksimāli iespējamais punktu 

skaits – 14) 



 

 Vidējais punktu skaits (no 14) 

Nacionālā apvienība 9.9 

RP (ieskaitot Olšteina grupu) 8.4 

Vienotība 7.4 

ZZS 5 

Saskaņas Centrs 4.9 

 


