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Ekskursijas Saeimā
Ikvienam interesentam ir iespēja ap-
meklēt Saeimu, lai tuvāk iepazītos ar 
mūsu valsts parlamenta ikdienas darbu, 
kā arī apskatītu Saeimas nama unikālo 
arhitektūru un iepazītos ar tā vēsturi.

Ekskursijas Saeimas namā notiek darb-
dienās no pulksten 9.00 līdz 16.30. Die-
nās, kad notiek Saeimas sēdes (ceturt-
dienās), ekskursijas tiek organizētas no 
pulksten 9.30. Ekskursijas ir bez maksas.

Saeimas namu var apmeklēt ikviens 
interesents gan grupas sastāvā, gan 
individuāli. Grupas dalībnieku skaits 
no pirmdienas līdz ceturtdienai ne-
drīkst pārsniegt 30, bet piektdienās  – 
50 personas.

Lai apmeklētu Saeimu, vismaz nedēļu 
pirms vēlamā apmeklējuma laika eks-
kursija jāpiesaka Saeimas Adminis-
trācijas Protokola nodaļā pa tālruni 
67087485, 67087483 vai sūtot pieteiku-
mu uz e-pastu ekskursijas@saeima.lv. 
Apmeklējuma laiks tiks saskaņots. 

Grupā
Vismaz divas darba dienas pirms eks-
kursijas Protokola nodaļā jāiesniedz 
katra grupas dalībnieka vārds, uzvārds 
un personas kods, kā arī jānorāda at-
bildīgā kontaktpersona. Šo informāciju 
var nosūtīt pa faksu 67087380 vai uz e-
pastu ekskursijas@saeima.lv.

Individuāli
Vismaz divas darba dienas pirms eks-
kursijas Protokola nodaļā jāiesniedz 
apmeklētāja vārds, uzvārds un perso-
nas kods. Individuālie apmeklētāji tiek 
iekļauti kādā no pieteiktajām ekskur-
siju grupām. Informāciju var nosū-
tīt pa faksu 67087380 vai uz e-pastu 
ekskursijas@saeima.lv.

Ekskursijas norise
Ekskursijas notiek Protokola nodaļas 
darbinieka pavadībā un tiek vadītas 

Laipni aicināti Saeimā!

jas laikā jāievēro pieklājības normas, 
nedrīkst trokšņot, runāt pa tālruni, kā 
arī ēst. Ekskursijas dalībniekiem ir jā-
pakļaujas Saeimas drošības dienesta un 
parlamenta darbinieku norādījumiem.
Jautājumi, kas nav tieši saistīti ar eks-
kursiju norisi (piemēram, bibliotē-
kas apskate, ēdināšana), jāsaskaņo ar 

latviešu valodā, bet pēc iepriekšējas 
saskaņošanas var tikt vadītas arī angļu 
vai krievu valodā. Saskaņā ar iepriek-
šēju vienošanos apmeklētāju grupu 
var vadīt kāds no Saeimas deputātiem 
vai Saeimas darbiniekiem. Apmek-
lējuma laikā iespējams apskatīt zāli, 
kurā izvietotas Saeimai pasniegtās 
dāvanas, Sarkano zāli, Dzelteno zāli, 
Balsošanas zāli un Sēžu zāli, kurā uz 
parlamenta sēdēm sanāk deputāti. 
Ceturtdienās, sākot no pulksten 9.30, 
ekskursijas dalībniekiem ir iespēja ap-
meklēt parlamenta sēdi un klātienē vē-
rot deputātu darbu tajā.

Drošība un kārtība
Apmeklējot Saeimu, līdzi jāņem per-
sonu apliecinošs dokuments (pase vai 
elektroniskā identifikācijas karte), kas, 
ieejot Saeimas namā, jāuzrāda Saeimas 
apsardzes darbiniekam, kā arī jāiziet 
drošības pārbaude. 
Saeimas namā apmeklētājiem jābūt 
atbilstoši ģērbtiem, netiek ielaisti ap-
meklētāji īsbiksēs, sporta vai pludmales 
tērpā. Aizliegts ienest šaujamieročus, 
sprāgstošas un viegli uzliesmojošas vie-
las, kā arī asus priekšmetus. Ekskursi-

 Saeimas apmeklētāji aplūko amatpersonu dāvanas

 Apmeklētāji pie Jāņa Čakstes portreta 
Dzeltenajā zālē
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Protokola nodaļu ekskursijas pieteikša-
nas laikā. 
Saeimas namā ir atļauts fotografēt un 
filmēt, ievērojot ekskursijas vadītāja 
norādījumus.

Saeimas Apmeklētāju 
un informācijas 
centrs
Viena no Saeimas darba prioritātēm ir 
atvērtība, sadarbība ar sabiedrību un 
tās iesaistīšana likumdošanā.
Būtiska nozīme Saeimas dialogā ar sa-
biedrību ir Saeimas Apmeklētāju un 
informācijas centram, kas ikvienam 
iedzīvotājam sniedz iespēju klātienē un 
bez caurlaides iegūt  informāciju par 
Saeimas  darbu, iesniegt iesniegumus 
Saeimai un tikties ar tās deputātiem 
un amatpersonām. Kopš Centra at-
vēršanas apmeklētāju skaits Saeimā ir 
būtiski pieaudzis: līdz 2009.  gadam 
Saeimā pieņemšanā bijuši vidēji 150, bet 
kopš Centra atvēršanas –  2900 cilvēki 
gadā. Savukārt uzziņas pa Saeimas in-
formatīvo tālruni kopš Centra atvērša-
nas sniegtas vidēji 1300 interesentiem 
un iespēju sazināties pa informatīvo 
e-pastu izmantojuši teju 1400 intere-
senti gadā.

Centrā iespējams:
iegūt informāciju par:
• Saeimas darbu,
• iespējām sazināties ar Saeimas de-

putātiem un amatpersonām,

• likumprojektu virzību Saeimā,
• Saeimas sēžu stenogrammām, bal-

sojumiem, video un audio arhīvu,
• ekskursijām Saeimas namā,
• iespēju apmeklēt Saeimas sēdes un 

komisijas,
• skolu programmu “Iepazīsti Saeimu”;
tikties:
• ar Saeimas deputātiem un amatper-

sonām, iepriekš vienojoties;
iepazīties:
• ar informatīvajiem materiāliem par 

Saeimu, tās vēsturi un darbu.
Rakstveida 
iesniegumus Saeimai 
var iesniegt:
• nosūtot pa pastu: 

Latvijas Republikas Saeima, 
Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811; 

• nosūtot uz e-pastu info@saeima.lv; 
• klātienē Saeimas Apmeklētāju un 

informācijas centrā, Jēkaba ielā 16 
(darbdienās no pulksten 9.00 līdz 
16.30); 

• iemetot pastkastītē Saeimas nama 
vestibilā, Jēkaba ielā 11;

• aizpildot iesnieguma veidlapu 
“Rakstīt Saeimai” Saeimas mājas-
lapā www.saeima.lv; 

• portālā www.latvija.lv;
• nosūtot pa faksu 67087100.
Saeima pieņem arī dokumentus ar dro-
šu elektronisko parakstu. 
Pēc iesniedzēja pieprasījuma infor-
mācija par viņa iesnieguma virzību 
un atbildes sniegšanas termiņu var 
tikt sniegta pa Saeimas informatī-
vo tālruni 67087321 (darbdienās no 
pulksten 8.30 līdz 17.00), e-pastu 
info@saeima.lv vai personīgi Saeimas 
Apmeklētāju un informācijas centrā. 
Šo informāciju sniedz, ievērojot Ie-
sniegumu likumu, Informācijas atklā-
tības likumu un Fizisko personu datu 
aizsardzības likumu. 

Centra kompetencē 
neietilpst:
• juridiskas konsultācijas;
• sociālā palīdzība;
• sūdzības par valsts pārvaldes, tiesīb-

aizsardzības iestāžu un amatperso-
nu pieņemtajiem lēmumiem;

• konkrētu privātpersonu problēmas;
• oficiālu likumu skaidrojumu snieg-

šana.

 Saeimas Apmeklētāju un informācijas centra 
ieeja no Trokšņu ielas

SAEIMAS APMEKLĒTĀJU 
UN INFORMĀCIJAS CENTRS 
ATRODAS
• Rīgā, Jēkaba ielā 16 

(ieeja no Trokšņu ielas).

• Apmeklētāju pieņemšana – 
katru darbdienu 
no pulksten 9.00 līdz 16.30.

• Saeimas informatīvais 
tālrunis: 6708 7321; 
e-pasts: info@saeima.lv.

Saeimas deputātiem un amatpersonām 
adresētus sūtījumus Centrā nevar no-
dot. Šādos gadījumos ar adresātu jāsa-
zinās personiski vai sūtījumi jānogādā 
Saeimas lietvedībā, Jēkaba ielā 11.
Ja Centram tiek uzdoti jautājumi, kas nav 
tā kompetencē, Centrs var sniegt kom-
petento institūciju kontaktinformāciju.
Centrs sniedz tikai informatīva rakstu-
ra atbildes, un neviena no tām nav uz-
skatāma par juridiski saistošu.
Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs 
katru mēnesi ziņo par Centra darbu 
Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegu-
mu komisijai. Visi pārskati ir publiski 
pieejami Saeimas mājaslapā.
Saeimas namā rīkojamo ekskursiju da-
lībniekiem (līdz 25 personām) tiek pie-
dāvāta iespēja Centra telpās iepazīties 
ar informatīvajiem materiāliem, ku-
ros ietverta svarīgākā informācija par 
Saeimas darbu, likumdošanas procesu, 
vēsturi un tradīcijām, kā arī ar citiem 
informatīvi izglītojošiem materiāliem – 
videosižetiem, prezentācijām, infogra-
fikām un faktu lapām.
Savukārt skolu programmas “Iepazīsti 
Saeimu” ietvaros Saeimas pārstāvji do-
das uz Latvijas skolām. Pēc iepriekšējas 
pieteikšanās lekciju var noklausīties arī 
Centrā, šo izglītojošo pasākumu apvie-
nojot ar Saeimas nama apskati. 
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