Saeimas Apmeklētāju un
informācijas centram
9 GADI

11

Viena no Saeimas darba prioritātēm ir dialogs ar sabiedrību un
iedzīvotāju iesaistīšana likumu pieņemšanas procesā.

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par parlamenta darbu, kopš
2009.gada janvāra strādā Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrs.

Centrā iespējams
uzzināt par parlamenta darbu

tikties ar deputātiem un Saeimas
amatpersonām (iepriekš vienojoties)

iesniegt iesniegumu

uzzināt par iespēju apmeklēt
parlamentu

11 gadi skaitļos
IESNIEGUMI
Kopā saņemti

5 467

65 023
iesniegumi

2019

APMEKLĒTĀJI

ZVANI

Centru apmeklējuši

Uz informatīvo tālruni
67087321 saņemts

24 565 cilvēki

12 518 zvans

1 817

667

2019

E-PASTA VĒSTULES
Kopā e-pastā
info@saeima.lv saņemtas

14 225
vēstules

1 280
2019

2019

TIKŠANĀS
Ar deputātiem un
darbiniekiem tikušies

7 918
apmeklētāji
?!

895
2019

Projekti un pasākumi
Apmeklētāju un informācijas centrs līdzdarbojas parlamenta
projektu īstenošanā un pasākumu organizēšanā

JAUNIEŠU SAEIMA
Lai jaunieši gūtu pieredzi parlamenta
darbā, Saeimā aprīlī sanāk 100 jaunieši no
visas Latvijas – projekta “Jauniešu Saeima”
deputāti.

2020. gada aprīlī sanāks
10. Jauniešu Saeima.

“Iepazīsti Saeimu!”
Izglītojošā skolu programmā “Iepazīsti
Saeimu!” jaunieši vairāk uzzina par
parlamenta darbu un interaktīvā veidā
noskaidro, kā likumdošana ietekmē viņu
dzīvi un kā viņi var ietekmēt likumdošanu.
Septiņu gadu laikā skolu programmā
piedalījušies vairāk nekā 7 000
audzēkņu no teju 150 Latvijas skolām.

Vairāk informācijas
www.jauniesusaeima.lv

Skolu programmai var pieteikties
www.saeima.lv

Ēnu diena
Saeima ir viens no lielākajiem “ēnu devējiem”
valstī - līdz šim Saeimas deputātus un
darbiniekus “ēnojuši” teju
2 400 jauniešu no visas Latvijas.
2020. gada februārī Ēnu diena Saeimā
norisināsies jau divpadsmito reizi.
Ēnu dienā jauniešiem ir iespēja:
ēnot parlamenta deputātus un darbiniekus;
būt klāt valstij svarīgu lēmumu pieņemšanā;
uzzināt par parlamenta ikdienas darbu.

Atvērto durvju diena
Atvērto durvju diena tradicionāli notiek
septembrī, un šajā dienā iepazīties ar
parlamentu īpaši aicināti skolēni.
Saeimas namu Atvērto durvju dienā
apmeklējuši vairāk nekā 19 700
interesentu.
Šajā pasākumā var aplūkot arī
parlamenta reprezentācijas zāles,
kuras ikdienā ekskursiju laikā nav
pieejamas.

Sociālie mediji
Latvijas parlaments komunicē sociālajos medijos, tādējādi nodrošinot

nepastarpinātu saziņu ar sabiedrību

Jekaba11
Parlaments Facebook kontā
iedzīvotājiem vēstī par notikumiem un
aktualitātēm Saeimā, kā arī par
parlamentārismu un tā vēsturi Latvijā.

Kontam seko vairāk nekā
5 060 interesentu.

SaeimaSAB
Saeimas YouTube kanālā pieejami
videosižeti un izglītojoši videocikli par
Latvijas parlamentu.

Kanālā ir
vairāk nekā
1 600 videosižetu.

Kanālam ir
vairāk nekā
860 abonentu.

Jekaba11
Saeimas Instagram profilā publicēti
parlamenta foto un video.
Profilam ir vairāk nekā
2 100 sekotāju.
Profilā ir vairāk nekā
4 170 fotogrāfiju.

Jekaba11
Saeimas Twitter kontā var sekot līdzi
Latvijas parlamenta jaunumiem, kā arī
saņemt atbildes uz jautājumiem par
Saeimas darbu.

Kontam ir vairāk
nekā 17 780
sekotāju.

Publicēti teju
17 000 ierakstu.

Saeima
Saeimas Flickr kontā iespējams
aplūkot un lejupielādēt Latvijas
parlamenta publicitātes foto.
Kontā ir vairāk nekā
46 600 fotogrāfiju.

KONTAKTI
Jēkaba iela 16, Rīga
(ieeja no Trokšņu ielas)
Darba dienās no pulksten
9.00 līdz 16.30
Informatīvais tālrunis: 67087321
E-pasts: info@saeima.lv
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Projekti un pasākumi
Donoru diena

Muzeju nakts
Kopumā pasākuma
ietvaros Saeimu
apmeklējuši vairāk
nekā 23 500
interesentu.

Muzeju nakts ir
starptautisks
pasākums, kas
katru gadu maijā
notiek vienlaikus
visā Eiropā.

Atzīmējot Pasaules veselības dienu,
deputāti un darbinieki tradicionāli
piedalās Donoru dienā un ziedo asinis
Valsts asinsdonoru centra autobusā pie
Saeimas nama.

Staro Rīga
Novembrī Saeima piedalās gaismas
festivālā, iepriecinot ikvienu pasākuma
apmeklētāju ar īpašiem vides objektiem un
košām gaismas projekcijām uz parlamenta
fasādes.

Labdarības akcija
Saeimas deputāti un darbinieki gada
nogalē vienojas tradicionālajā
Ziemassvētku labdarības akcijā.

Konferences
Saeima rīko dažādas konferences,
diskusijas, apbalvošanas u.c. pasākumus.

Izstādes
Parlamentā tiek rīkotas dažādas
tematiskas izstādes.

SPORTA Pasākumi
Parlaments rīko sporta spēles
(hokejs, basketbols, futbols u.c.).

Konkursi
Lai veicinātu patriotismu, par ikgadēju
tradīciju ir kļuvis Lāčplēša dienai veltītais
fotokonkurss jauniešiem.

iNFORMATĪVIE MATERIĀLI
Informatīvie materiāli
pieejami parlamenta
mājaslapā
Video

Faktu lapas

Infografikas Prezentācijas

Bukleti

www.saeima.lv

