Apmeklētāju un informācijas centr a
darbs Covid-19 pandēmijas laik ā
Lai ierobežotu Covid-19 izplatību,
Apmeklētāju un informācijas centrs
(turpmāk arī – Centrs) apmeklētājus apkalpo attālināti. Centrs atbild uz Saeimas informatīvo tālruni
67087321 un elektroniski uz e-pastu
info@saeima.lv darbdienās no pulksten 8.30 līdz 17.00.

No Centra iespējams
iegūt informāciju par:
• Saeimas darbu;
• iespējām sazināties ar Saeimas
deputātiem un amatpersonām;
• likumprojektu virzību Saeimā;
• Saeimas sēžu stenogrammām,
balsojumiem, video un audio
arhīvu.

Rakstveida
iesniegumus Saeimai
var iesniegt:
• nosūtot pa pastu:
Latvijas Republikas Saeima
Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811;
• nosūtot uz e-pastu
saeima@saeima.lv;
• portālā www.latvija.lv;
• iemetot pastkastītē Saeimas nama
vestibilā Jēkaba ielā 11.

Saeima pieņem arī dokumentus, kas
parakstīti ar elektronisko parakstu.

Centra kompetencē
neietilpst:

Mutvārdu iesniegumus iesniedzējs
Saeimai var iesniegt telefoniski, zvanot darbdienās no pulksten 8.30 līdz
17.00 uz Saeimas informatīvo tālruni
67087321. Mutvārdu iesniegumu īsi
un pēc būtības rakstveidā palīdzēs
noformēt Apmeklētāju un informācijas centra darbinieks. Lai parakstītu
šādi noformētu iesniegumu, iesniedzējam, iepriekš piesakoties, jāierodas klātienē Apmeklētāju un informācijas centrā Jēkaba ielā 16 (ieeja no
Trokšņu ielas) un jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (eID karte)).

• juridiskas konsultācijas;
• sociālā palīdzība;
• sūdzības par valsts pārvaldes,
tiesībaizsardzības iestāžu un
amatpersonu pieņemtajiem
lēmumiem;
• konkrētu privātpersonu problēmas;
• oficiālu likumu skaidrojumu
sniegšana.
Ja Centram tiek uzdoti jautājumi, kas
nav tā kompetencē, Centrs var sniegt
kompetento institūciju kontaktinformāciju.

Pēc iesniedzēja pieprasījuma informācija par viņa iesnieguma virzību un atbildes sniegšanas termiņu
var tikt sniegta pa Saeimas informatīvo tālruni 67087321 vai e-pastu info@saeima.lv. Šo informāciju
sniedz, ievērojot Iesniegumu likumu, Informācijas atklātības likumu
un Fizisko personu datu apstrādes
likumu. Iesnieguma iesniedzēja dati
tiks izmantoti vienīgi, lai atbildētu
uz iesniegumu.

Centrs sniedz tikai informatīva rakstura atbildes, un neviena no tām nav
uzskatāma par juridiski saistošu.
Ņemot vērā Covid-19 izplatību un
rekomendācijas tās ierobežošanai,
klātienes skolu programmas “Iepazīsti Saeimu” lekcijas un ekskursijas
parlamentā patlaban nenotiek.
Skolu programma ir pielāgota virtuālajai videi, un tā tiek organizēta
platformā Zoom. Vairāk informācijas
https://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/skolu-programma-iepazisti-saeimu.
Atvainojamies par
sagādātajām neērtībām!
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