
 

   

Atvērto durvju dienas Saeimā 

Ekspozīcija “Mūsu karogs” 
2017.gada 29.septembris  

no plkst.10.00 līdz 18.00  
Saeimas nams, Jēkaba iela 11 

 

Saeima jau desmito gadu rīko Atvērto durvju dienu, un par godu gaidāmajai Latvijas simtgadei 

parlaments šogad piedāvā tuvāk iepazīt mūsu valsts karoga vēsturi ekspozīcijā “Mūsu karogs”. 

 

Šajā dienā Saeimas apmeklētāji varēs apskatīt Sēžu zāli, Sarkano zāli, Dzelteno zāli, Balsošanas zāli, 

Viesu zāli un Balto zāli. Apskatot parlamenta reprezentācijas telpas, apmeklētājiem būs iespēja 

klātienē vērot oficiālo fotografēšanos, Saeimas priekšsēdētājas biedrei Inesei Lībiņai-Egnerei 

tiekoties ar NATO Parlamentārās asamblejas prezidentu Paolo Alli (Paolo Alli) plkst.12.30 un 

Eiropas Komisijas viceprezidentu Fransu Timmermansu (Frans Timmermans) plkst.17.00 Baltajā 

zālē. 

 

Saeimas apmeklētājiem būs iespēja piedalīties erudīcijas konkursā. Tāpat ikviens bez maksas uz 

jebkuru vietu Latvijā varēs nosūtīt īpašu pasākumam veltītu pastkarti. Konkursa anketas un Saeimas 

nama bukletus varēs saņemt pie ieejas. 

 

Sākot no pulksten 9.45 Atvērto durvju dienas dalībnieku ierašanās parlamentā saskaņā ar sastādīto 

grafiku http://www.saeima.lv/files/Apmeklejuma_laiki_2017.pdf. Apmeklētāji, kuri nav iepriekš 

reģistrējušies, ierodas laikā no plkst.10.00 līdz 18.00. 

 

Apmeklētāji aicināti ierasties savlaicīgi, ierēķinot laiku drošības pārbaudei – aptuveni 15 minūtes. 

Kopējais apmeklējuma laiks – aptuveni 1 stunda. 

 

  

Iepriekš reģistrētie dalībnieki (skolu grupas un individuālie apmeklētāji):  

Ieeja Saeimas namā no Jēkaba katedrāles puses 

 skolēnu grupas un individuālie apmeklētāji ierodas saskaņā ar sastādīto grafiku 

 uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai elektronisko identifikācijas karti) 

 drošības pārbaude, reģistrācija 

 Saeimas nama apmeklējums 

 

Apmeklētāji, kuri nav iepriekš reģistrējušies: 

Ieeja Saeimas namā no Jēkaba katedrāles puses 

 ierodas laikā no plkst.10.00 līdz 18.00 

 uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai elektronisko identifikācijas karti) 

 drošības pārbaude, reģistrācija 

 Saeimas nama apmeklējums 

 

Apmeklētāji ar kustības traucējumiem: 

Ieeja Saeimas namā no Jēkaba ielas puses 

 uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai elektronisko identifikācijas karti) 

 drošības pārbaude, reģistrācija 

 Saeimas nama apmeklējums parlamenta darbinieka pavadībā  

 

 

http://www.saeima.lv/files/Apmeklejuma_laiki_2017.pdf
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Saeimas nama apmeklējuma maršruts 
 

1. Ieeja Saeimas namā no Jēkaba katedrāles puses 

2. Lielais vestibils (drošības pārbaude, reģistrācija) 

3. Bibliotēka, lasītava, izstāde “Pirmā pasaules kara izraisītais Eiropas lielvaru sabrukums un 

nacionālo valstu izveidošanās atspoguļojums naudaszīmēs. Hiperinflācija un stabilizācija” 

4. Ministru prezidenta kabinets 

5. Lielās marmora kāpnes (iespēja ielūkoties Sēžu zāles Viesu sektorā) 

6. Balsošanas zāle, projekta “Jaunieša Saeima” un skolu programmas “Iepazīsti Saeimu” 

informatīvie stendi 

7. Saeimas Sēžu zāle 

8. Dzeltenā zāle, izstāde “Saeimas ēkai 150” 

9. Sarkanā zāle, ekspozīcija “Mūsu karogs” 

10. Mazās marmora kāpnes 

11. Viesu zāle (iespēja ielūkoties Zaļajā zālē) 

12. Baltā zāle (iespēja ielūkoties Brūnajā zālē) 

13. Kamīnzāle 

14. Mazās marmora kāpnes 

15. Lielais vestibils  

16. Izeja no Saeimas nama  

 

 

 

Ievērībai !!! 

Drošības apsvērumu dēļ Saeimas ēkā nav atļauts ienest bīstamus priekšmetus, kā arī aizliegts 

ierasties alkohola vai apreibinošu vielu ietekmē. Tāpat aicinām ņemt vērā, ka parlamentā 

nedrīkst ienest liela izmēra somas (lielākas par 55x36 cm) un mājdzīvniekus. Apmeklējuma 

laikā jāievēro pieklājības normas, nedrīkst trokšņot, kā arī ēst ārpus tam speciāli paredzētām 

vietām. Apmeklētājiem ir jāpakļaujas Valsts policijas un Saeimas darbinieku norādījumiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


