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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.

Saeimas Apmeklētāju un
informācijas centram

Centrā iespējams

uzzināt par parlamenta darbu

tikties ar deputātiem un Saeimas
amatpersonām (iepriekš vienojoties)

iesniegt iesniegumu

uzzināt par iespēju apmeklēt
parlamentu



IESNIEGUMI

APMEKLĒTĀJI ZVANI

13 gadi skaitļos

Kopā saņemti
71 908

iesniegumi

Kopā centru apmeklējuši
24 864 cilvēki

Uz informatīvo tālruni 
kopā saņemti

14 345 zvani

2021
2 829

* Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, parlamenta Apmeklētāju centrs 
apmeklētājus apkalpo attālināti. Centrs apmeklētājus pieņem pēc 
iepriekšēja pieraksta tikai, lai iesniegtu iesniegumu Saeimai.

2021
45*

2021
1033



Apmeklētāju un informācijas centrs līdzdarbojas parlamenta 
projektu un dažādu pasākumu organizēšanā*

Projekti un pasākumi

Donoru
diena

Labdarības
akcija

Jauniešu
Saeima

Muzeju
nakts

“Iepazīsti
Saeimu!”

Ēnu diena Atvērto
durvju diena

Staro Rīga

Konferences,
diskusijas

Izstādes

Sporta
pasākumiKonkursi

* Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, patlaban pasākumi Saeimas 
namā notiek, ievērojot pulcēšanās ierobežojumus, vai tie tiek 
rīkoti tiešsaistes formātā.



Latvijas parlaments komunicē sociālajos medijos, 
nodrošinot nepastarpinātu saziņu ar sabiedrību

Informatīvie materiāli pieejami parlamenta mājaslapā

www.saeima.lv

Faktu lapas Infografikas PrezentācijasVideo Bukleti

Jekaba11

Parlamenta Facebook 
konts iedzīvotājiem vēstī 
par notikumiem un 
aktualitātēm Saeimā, kā arī 
par parlamentārismu un tā 
vēsturi Latvijā. 

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

Kontam ir vairāk 
nekā 21 300 
sekotāju.

Publicēti vairāk nekā 
19 700 ierakstu.

Jekaba11

Kontam seko 
vairāk nekā
12 100 
interesentu.

iNFORMATĪVIE MATERIĀLI

Sociālie mediji



Saeima, 2022

Jēkaba iela 16, Rīga
(ieeja no Trokšņu ielas)

Informatīvais tālrunis: 
67087321

E-pasts: info@saeima.lv

KONTAKTI

Saeimas Flickr kontā 
iespējams aplūkot
un lejupielādēt Latvijas 
parlamenta foto.

Saeimas YouTube kanālā 
pieejami videosižeti un 
izglītojoši videocikli.

Kanālā ir vairāk nekā
1 730 videosižetu.

Kontā ir vairāk nekā 
51 700  fotogrāfiju.

SaeimaSAB Saeima

jekaba11

Kanālam ir 
1 270 abonentu.

Kontam ir vairāk nekā
280 sekotāju.

Saeimas Instagram profilā 
publicēti parlamenta foto un 
video.

Profilā ir teju
4 600 foto un 
video.

Profilam ir vairāk nekā
2 500 sekotāju.

Publicēti vairāk nekā 
19 700 ierakstu.

Darbdienās no pulksten 
9.00 līdz 16.30


