
 

 

 

 

 

ĒNU DIENA SAEIMĀ 
pasākuma plāns 

 

 

Sākot no plkst.8.30 Ēnu ierašanās Saeimā  

 no pulksten 8.30 līdz 12.00 ierašanās Saeimas nama Lielajā vestibilā, Jēkaba ielā 11 

(ieeja no Jēkaba katedrāles puses, Klostera ielas) 

 Saeimas apsardzei jāuzrāda dokuments personas identifikācijai (pase, autovadītāja 

apliecība, elektroniskā identifikācijas karte, skolēna apliecība vai personalizēts e-talons) 

un jāiziet drošības pārbaude 

 ēnām tiek izsniegta krūšu zīme “Ēna”, kas jānēsā tā, lai būtu redzama 

 ēnas satiekas ar atbildīgajiem Saeimas darbiniekiem/kontaktpersonām un saņem darba 

mapes, un dodas uz komisiju sēdēm un citiem Saeimā plānotajiem pasākumiem 

 ieejot citās Saeimas ēkās, Saeimas apsardzei jāuzrāda krūšu zīme 

 vēršam uzmanību, ka Jēkaba ielā 11, Jēkaba ielā 16 un Jēkaba ielā 6/8 darbojas 

automatizēta elektroniskā piekļuves sistēma; turniketa vārti atvērsies, krūšu zīmes 

pietuvinot turniketa sensoram 

 dienas noslēgumā visām ēnām obligāti jānodod krūšu zīmes kādā no Saeimas ēku 

apsardzes posteņiem 

 

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

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

ienest liela izmēra somas (lielākas par 55x36 cm). Apmeklējuma laikā jāievēro pieklājības normas, 

nedrīkst trokšņot, kā arī ēst ārpus tam speciāli paredzētām vietām. Apmeklētājiem ir jāpakļaujas 

policijas un Saeimas darbinieku norādījumiem 

 

 

No plkst.9.00 Deputātu, darbinieku un viņu ēnu došanās uz komisiju sēdēm un citiem 

Saeimā plānotajiem pasākumiem  
Saeimas ēkās 

 

9.00 – 16.30  Saeimas Apmeklētāju un informācijas centra apmeklējums  

- ēnām iespēja pavadīt laiku, iepazīstoties ar informatīvi izglītojošiem 

materiāliem par Saeimu, un piedalīties Ēnu dienas erudīcijas konkursā 

108.telpa, Jēkaba iela 16 

 

12.00 – 12.20   Svinīgā plākšņu ar Satversmes pantiem atklāšana  

Sēžu zāle, Jēkaba iela 11  

 

12.20 – 12.40   Satversmes suvenīrizdevuma un izstādes atvēršana  

Sarkanā un Dzeltenā zāle, Jēkaba iela 11 
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12.40 – 13.00 Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece uzrunā Ēnu dienas dalībniekus 

   - ēnas sēž deputātu vietās 

Sēžu zāle, Jēkaba iela 11  

 

13.10   Deputātu, darbinieku un ēnu kopīgā fotografēšanās  

Lielās marmora kāpnes, Jēkaba iela 11 

 

13.30 – 16.00 Saeimas reprezentācijas telpu apskate – Baltā zāle, Kamīnzāle, Viesu zāle 

un Zaļā zāle, kā arī Viesu salons un Dāvanu zāle 

2. un 3.stāvs, Jēkaba iela 11 

 

14.00   Frakciju sēdes  

- ēnu dalība frakciju sēdēs pēc frakciju ieskatiem 

 

15.00 – 17.00  Diskusija “Satversme – Latvijas konstitucionālās identitātes 

atspoguļojums” 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēžu zālē, 207.telpā, Jēkaba ielā 6/8  


