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Latvijas Republikas parlamenta ēkas 
atrodas Rīgā. Tās izvietotas vecpilsētas 
ziemeļrietumos, gar Jēkaba ielu. Ēku 
grupas robežas iezīmē Torņa, Aldaru, 
Mazā Trok šņu un Klostera iela. 

Saeimas nams 
Saeimas galveno ēku, kas atrodas Jēkaba 
ielā 11, dēvē par Saeimas namu. Tajā iz
vietota Sēžu zāle, Saeimas priekšsēdētāja 
un Saeimas Prezidija locekļu, kā arī citu 
amatpersonu un darbinieku darba telpas. 
Saeimas nams ir ne tikai deputātu darba 
vieta, bet arī nozīmīgs kultūras piemi
neklis. Tajā ir virkne greznu un vēsturiski 
nozīmīgu telpu, kas tiek izmantotas viesu 
uzņemšanai, sanāksmēm, konferencēm 
un citiem pasākumiem. 
Ēka pēc vācbaltu arhitekta Augusta 
Roberta Pflūga un pirmā akadēmiski 
izglītotā latviešu arhitekta Jāņa Frid
riha Baumaņa projekta tika celta lai
kā no 1863.  gada līdz 1867.  gadam 
Vidzemes bruņniecībai. Vairāk nekā 
100 gadu ilgajā pastāvēšanas laikā celt
ne piedzīvojusi vairākas pārbūves. Lie
lākā no tām tika veikta pēc 1921. gadā 
ļaunprātīgi izraisītā ugunsgrēka, kurš 

Saeimas ēku 
arhitektūra un interjers

iznīcināja iekštelpas, tai skaitā Sēžu 
zāli. Sagruvušo ēkas daļu un Sēžu zāli 
atjaunoja pēc arhitekta Eižena Laubes 
projekta, telpas piemērojot Latvijas Re
publikas parlamenta vajadzībām. 

Saeimas nama fasāde, kā arī laternas, 
dekoratīvie iežogojuma stabi un ķēdes 
ir zīmīgi eklektikas stila paraugi. Virs 
Saeimas nama ieejas ir Latvijas valsts 
ģerbonis, bet nama fasādē izvietots Lāč
plēša tēls. 

Sēžu zāle ir Saeimas nama nozīmī
gākā telpa, kurā deputāti sanāk uz sē
dēm. Tā savu pašreizējo izskatu ieguva 
1997.  gadā, kad arhitekts Andris Vei
demanis to radikāli mainīja, izmanto
jot arhitekta Eižena Laubes 1922. gadā 
projektētā zāles interjera idejas. Zāle ir 
sadalīta divās daļās – deputātu sektorā 
un viesu sektorā. Pilnīgi mainījies de
putātu sēdvietu izkārtojums – amfiteāt
ra pusloka veidā tas vērsts pret Prezidi
ja vietām, kur līdz astoņdesmito gadu 
sākumā veiktajai pārbūvei atradās logi 
uz pagalmu. Sēžu zālē ir vietas visiem 
100  Saeimas deputātiem, kā arī īpa
šas vietas atvēlētas Valsts prezidentam, 

 Saeimas nams

 Balsošanas zāle

 Lustra Sēžu zālē

 Dzeltenā zāle



Latvijas Republikas Saeima • Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811 • tālrunis: 67087321 • www.saeima.lv • e-pasts: info@saeima.lv8. faktu lapa v08.09; 21.10.21.

1999.  gada līdz 2001.  gadam. Veicot 
rekonstrukciju, vairākās telpās tika at
klāti unikāli 18. un 19. gadsimta sienu 
gleznojumi, bet pagrabstāvā atsegts se
nās Rīgas aizsargmūra fragments.

Ēkā Jēkaba ielā 16 izvietotas Saeimas 
frakciju, komisiju, deputātu un dar
binieku darba telpas, kā arī Saeimas 
Apmeklētāju un informācijas centrs.

Ēkas fasādē redzamas gan klasicismam 
raksturīgās līmeniskās logu pārsedzes, 
gan barokālie portāli un mansarda 
stāvs, kurā 20.  gadsimta beigās tika 
veikta pārbūve. 

Namā Jēkaba ielā 10/12 atrodas 
Saeimas komisiju zāles, deputātu un 
darbinieku darba telpas. Nams savulaik 
būvēts Vidzemes bruņniecības vajadzī
bām. Nama fasādi, kas vērsta pret Jēka
ba ielu, rotā neo baroka, neorokoko un 
neoklasicisma plastiskie dekori. 

2016.  gada rudenī pēc rekonstrukci
jas durvis vēra Saeimas ēka Jēkaba 
ielā 6/8. Ēka, kas būvēta bankas vaja
dzībām un daudzus gadus kalpojusi 
Nacionālajai bibliotēkai, ieguvusi mūs
dienīgu veidolu. Tagad tur notiek kon
ferences un dažādi pasākumi, kā arī 
strādā Saeimas komisijas.

Ekskursijas Saeimā
Ikvienam interesentam ir iespēja ap
meklēt Saeimas namu, lai klātienē 
iepazītos ar tā unikālo arhitektūru, 
interjeru un vēsturi. Ekskursijas jāpie
saka pa tālruni 67087485, 67087483 
vai sūtot pieteikumu uz epastu 
ekskursijas@saeima.lv.

Ministru prezidentam un ministriem. 
Sēžu zāles apdares elementi, kā arī mē
beles izgatavotas Latvijā, izmantojot 
vietējos izejmateriālus. Sienas, tāpat 
kā Laubes laikos, sedz tumši ozolkoka 
paneļi. Virs Prezidija vietām redzams 
pēc fotogrāfijas atjaunots, no ozolkoka 
darināts Latvijas Republikas ģerbonis, 
kas savulaik tapis pēc tēlnieka Riharda 
Maura meta. Zālē ir sienas plāksnes ar 
mūsu valsts Satversmes pirmajiem di
viem pantiem, kas no jauna izveidotas 
pēc fotogrāfijām. Plāksnes simboliski 
atgādina, ka Latvija ir neatkarīga de
mokrātiska republika un Latvijas valsts 
suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Pie 
Prezidija vietām – divi karogi: Latvijas 
valsts karogs un Eiropas Savienības ka
rogs. Nemainīgs palicis krāšņais griestu 
dekors, kurā Eižens Laube apvienojis 
antīkos ornamentus ar latviešu rotāju
mos iecienītajiem saules un ozollapu 
motīviem. Sēžu zāli un līdz ar to arī lielo 
lustru iznīcināja 1921. gada ugunsgrēks. 
Skaistas ir arī neorenesanses formas 
durvis ar izsmalcinātajiem metāla rok
turiem, kokgriezumā darinātām roze
tēm un pērļu ornamentu.
Līdzās Sēžu zālei atrodas Balsošanas 
zāle, ko izbūvēja tikai pagājušā gadsim
ta astoņdesmito gadu sākumā. Līdz tam 
tur bija iekšējais pagalms. Deputāti zāli 
izmanto, balsojot ar vēlēšanu zīmēm. 
Zālē tiek rīkoti arī dažādi pasākumi. 
Sarkanā zāle sākotnēji bija viena no 
iespaidīgākajām Rīgas neogotikas stila 
zālēm. Tajā atrodas Austras koka for
mā darinātais lielais svečturis, kuru 
vainago Latvijas 19 vēsturisko apriņķu 
ģerboņi. Šajā zālē notiek Prezidija, ko
misiju sēdes, konferences, tikšanās un 
virkne citu pasākumu. 
Dzeltenā zāle agrāk bija viena no tel
pām, ko dēvēja par kuluāriem. Šajā zālē 
deputāti sniedz intervijas un tiekas ar 
Saeimas viesiem. Zāles dekorā ir iz
mantots Luija XVI stils ar tam zīmīgo 
rožu motīvu, un tā iekārtota ar eklekti
kas stila mēbelēm, kas saglabājušās no 
bruņniecības laikiem. No 19. gadsimta 
saglabājies arī lielais spogulis, bet pie 
pretējās sienas redzams Tautas pado
mes un Satversmes sapulces preziden
ta, kā arī pirmā Latvijas Valsts prezi
denta Jāņa Čakstes portrets.
Vēl viena Saeimas reprezentācijas telpa 
ir Viesu zāle. Tajā eksponētas Parīzē 

19. gadsimta vidū iecienītā franču glez
notāja Ogista Debē alegoriskās gleznas. 
Veicot sienu apdares atjaunošanas dar
bus, 2017. gada nogalē zālē tika atklāti 
sienas gleznojumi. Gleznojumi ir uni
kāli, jo veidoti daudzkrāsaini un brīv
rokas gleznojuma tehnikā. Latvijā nav 
saglabājies daudz šādu mākslinieciski 
augstvērtīgu historisma laikmeta sie
nas gleznojumu. 
Baltajā zālē Saeimas priekšsēdētājs 
vai viņa biedri oficiālo vizīšu ietvaros 
sasveicinās ar ārvalstu vēstniekiem un 
viesiem. Tajā tiek rīkoti arī svinīgie pa
sākumi un tikšanās ar presi. Neoroko
ko stilā ieturētā interjera efektīgākā sa
stāvdaļa ir spoguļi, kas rotāti ar rokaja 
motīvu.
Brūnajā zālē Saeimas priekšsēdētājs un 
viņa biedri tiekas ar ārvalstu viesiem. 
Arī šeit telpas dekorā un mēbeļu garni
tūrā dominē neorokoko, bet sienu rotā 
vecmeistara Vilhelma Purvīša glezna.

Citas Saeimas ēkas
Iepretim Saeimas namam atrodas vēl 
četras ēkas  – Torņa ielā 3/5, Jēkaba 
ielā  16, Jēkaba ielā 10/12 un Jēkaba 
ielā 6/8. 
Ēkā Torņa ielā 3/5 izvietotas Saeimas 
deputātu darba telpas, kā arī kapela.
Torņa ielā 3/5 ir apvienotas divas ēkas. 
Nams Torņa ielā 3 atrodas kādrei
zējā aizsargmūra Jēkaba vārtu vietā. 
Tas būvēts 1704.  gadā kā tipiska dzī
vokļu māja, bet ēka Torņa ielā 5 celta 
1685. gadā. Gadsimtu gaitā arī šīs ēkas 
vairākkārt pārbūvētas. Pēdējā namu 
rekonstrukcija notika laikā no 

 Sēžu zāle


