Ekskursijas Saeimas namā
Ikvienam interesentam ir iespēja apmeklēt Saeimu, lai tuvāk iepazītos ar
mūsu valsts parlamenta ikdienas darbu, kā arī Saeimas nama unikālo arhitektūru un vēsturi.

Ekskursijas norise
Ekskursijas Saeimā notiek darbdienās
no plkst. 9.00 līdz 16.30. Ceturtdienās,
sākot no plkst. 9.30, ekskursijas dalībniekiem ir iespēja apmeklēt parlamenta sēdi
un klātienē vērot deputātu darbu tajā.
Interesenti ir aicināti Saeimu apmeklēt
gan grupās, gan individuāli. Individuālie
apmeklētāji tiek iekļauti kādā no pieteiktajām ekskursiju grupām. Lai Saeimas
namu varētu apmeklēt pēc iespējas vairāk interesentu, katras ekskursijas ilgums ir plānots līdz vienai stundai.
Apmeklējot Saeimu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai
elektroniskā identifikācijas karte). Ieejot
Saeimas namā, dokuments jāuzrāda
Saeimas apsardzes darbiniekam, kā arī
jāiziet drošības pārbaude.
Ekskursijas notiek Saeimas Administrācijas Protokola nodaļas darbinieka pavadībā. Ekskursijas tiek vadītas latviešu
valodā, bet pēc iepriekšējas saskaņošanas var tikt vadītas arī angļu vai krievu
valodā. Saskaņā ar iepriekšēju vienošanos apmeklētāju grupu var vadīt kāds no
Saeimas deputātiem vai darbiniekiem.

Mazie Saeimas apmeklētāji Dzeltenajā zālē

sijas dalībnieku vārds, uzvārds, personas
kods un atbildīgā kontaktpersona. Šo informāciju var nosūtīt pa faksu 67087380
vai uz e-pastu ekskursijas@saeima.lv.

Grupas lielums
Ekskursijās no pirmdienas līdz ceturtdienai grupas dalībnieku skaits
nedrīkst pārsniegt 30 personas. Piektdienās Saeimas namā tiek uzņemtas
grupas līdz 50 cilvēkiem.

Ekskursijas maršruts
Parasti ekskursija sākas Saeimas nama
Lielajā vestibilā. Apmeklējuma laikā
iespējams apskatīt zāli, kurā izvietotas
Saeimai pasniegtās dāvanas, Sarkano
zāli, Dzelteno zāli, Balsošanas zāli un
Sēžu zāli, kurā uz parlamenta sēdēm sanāk deputāti. Ja Saeimas Sēžu zālē notiek
parlamenta sēde, ekskursijas dalībnieki
uzturas viesu sektorā, bet dienās, kad
sēdes nenotiek, ir iespēja apmeklēt arī
deputātu sektoru saskaņā ar ekskursijas

Ekskursijas ir bez maksas.

Pieteikšanās
kārtība
Ekskursija jāpiesaka vismaz nedēļu pirms
vēlamā apmeklējuma laika pa tālruni
67087485, 67087127 vai sūtot pieteikumu uz e-pastu ekskursijas@saeima.lv.
Ne vēlāk kā divas darba dienas pirms
ekskursijas jāiesniedz precīzs dalībnieku
saraksts, kurā jānorāda noteiktais ekskursijas datums un laiks, kā arī ekskur-

4. faktu lapa

v04.10; 21.11.18.

Apmeklētāji Saeimas Sēžu zālē
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Uzzini vairāk!
Ekskursijas dalībniekiem (līdz 25 personām) Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrā un grupām (vairāk par
25 personām) Saeimas Sarkanajā zālē
tiek piedāvāta iespēja noklausīties īsu
stāstījumu, kurā ietverta nozīmīgākā
informācija par Saeimas darbu, likumdošanas procesu, vēsturi un tradīcijām.
Neatkarības laukums
Jēkaba kazarmas
Torņa iela

LNMM izstāžu zāle
”Arsenāls”

Torņa iela 3/5

Trokšņu iela

Saeima

Jēkaba iela 16

Saeimas apmeklētāji aplūko amatpersonu dāvanas

vadītāja norādījumiem. Deputātu sektorā apmeklētājiem nav atļauts atrasties
prezidija vietās, Valsts prezidenta un Ministru prezidenta vietās, kā arī tribīnē un
deputātu sektorā esošajās darba vietās.

Iekšējās kārtības
noteikumi
Saeimas namā apmeklētājiem jābūt atbilstoši ģērbtiem, netiek ielaisti
apmeklētāji īsbiksēs, sporta vai pludmales tērpā. Aizliegts ienest šaujamieročus, sprāgstošas un viegli uzliesmojošas vielas, kā arī asus priekšmetus.
Ekskursijas laikā jāievēro pieklājības

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas audzēkņi Saeimā
skolu programmas “Iepazīsti Saeimu” ietvaros
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Sv. Jēkaba
katedrāle

normas, nedrīkst trokšņot, runāt pa
mobilo tālruni, kā arī ēst ārpus tam
speciāli paredzētām vietām. Ekskursijas dalībniekiem ir jāpakļaujas Saeimas
drošības dienesta un parlamenta darbinieku norādījumiem.
Jautājumi, kas nav tieši saistīti ar ekskursiju norisi (piemēram, bibliotēkas
apskate, bibliotēkas lasītavā izvietotās
ekspozīcijas apskate vai ēdināšana), jāsaskaņo ar Protokola nodaļu ekskursijas
pieteikšanas laikā.

Atgriežu iela
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Mazā Trokšņu iela
Jēkaba iela 6/8

NEDAUDZ NO VĒSTURES
•

Ekskursiju tradīcija Saeimā
aizsākusies līdz ar 5. Saeimas
ievēlēšanu 1993. gadā. Kopš Sēžu
zāles rekonstrukcijas 1997. gadā
apmeklētāju skaits ik gadu ir
audzis, 2009. gada sākumā
sasniedzot visaugstāko rādītāju –
ap 150 interesentu nedēļā.
2008. gadā ekskursiju ietvaros
Saeimu apmeklējuši gandrīz
9000 interesentu. Tas ir rekordskaits.

•

Kopš 2008. gada katru septembri
Saeimā tiek rīkota Atvērto durvju
diena, kurā parlamentu apmeklē
vidēji 2000 cilvēku. Saeimas viesi šajā
reizē var redzēt vairāk nekā ikdienas
ekskursiju laikā – izstaigāt Saeimas
namu un apskatīt reprezentācijas
telpas, kā arī uzzināt daudz jauna par
parlamenta ikdienas darbu.

•

Tāpat Saeimas nams katru gadu ver
durvis Muzeju nakts apmeklētājiem.
Muzeju naktī 2013. gada 18. maijā
Saeimas namu apmeklēja vairāk nekā
4000 cilvēku. Ikviens interesents var
ne tikai iepazīties ar Saeimas nama
arhitektūru un interjeru, bet arī
aplūkot vairākas izstādes, kas veltītas
noteiktam Muzeju nakts tematam.

Saeimas namā ir atļauts fotografēt un
filmēt, ievērojot ekskursijas vadītāja
norādījumus.

Apmeklētāji pie Jāņa Čakstes portreta
Dzeltenajā zālē

Jēkaba iela

Jēkaba iela 11

Aldaru iela

Saeimas
Apmeklētāju un
informācijas centrs
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