
 

 

 

ĒNU DIENA SAEIMĀ 
pasākuma plāns 

 

 

Pasākuma laiks: trešdien, 10.februārī, aptuvenais laiks no plkst.8.30 līdz 17.00   

 

Norises vieta: Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11, Jēkaba ielā 16, Jēkaba ielā 10/12, Torņa ielā 3/5 

 

Pasākuma norise 
 

Sākot no plkst.8.15  

Ēnu ierašanās Saeimā  
- visas ēnas iepriekš sarunātā laikā un vietā sagaida atbildīgie Saeimas darbinieki/kontaktpersonas, 

kuras ēnām iedod krūšu zīmi “Ēna” un darba mapi; 

- ēnām līdzi nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase, elektroniskā identifikācijas karte, 

autovadītāja apliecība, skolēna apliecība vai personalizēts e-talons); 

- ēnām krūšu zīme tā, lai būtu redzama; 

- ieejot Saeimas ēkās, ēnām Saeimas apsardzei jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un krūšu 

zīme, kā arī jāiziet drošības pārbaude 

 

No plkst.9.00   

Deputātu, darbinieku un viņu ēnu došanās uz komisiju sēdēm un citiem Saeimā plānotajiem 

pasākumiem  

Saeimas ēkās 

 

Plkst.13.00   

 Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece uzrunā Ēnu dienas dalībniekus  

 Ēnu dienas Latvijā organizatora, biedrības Junior Achievement Latvija valdes 

priekšsēdētāja Jāņa Krievāna īsa uzruna 

- ēnas sēž deputātu vietās 

Saeimas sēžu zālē, Jēkaba ielā 11 

 

Plkst.13.25   

Deputātu, darbinieku un ēnu kopīgā fotografēšanās  

Lielajās marmora kāpnēs, Jēkaba ielā 11 

 

No plkst.13.30 līdz 15.30  

Ekspozīcija “Brīvības ceļš”: 

 

 visiem deputātiem, darbiniekiem un viņu ēnām iespēja individuāli nofotografēties pie 

banera “Brīvības ceļš”  

 

 



 

 

2 

 

 iespēja salikt puzles “Brīvības ceļš”, kas vēsta par mūsu valsts brīvības ceļa galvenajiem 

trim posmiem – 4.maija Neatkarības atjaunošanas deklarāciju, janvāra barikādēm un 

faktisko neatkarības atjaunošanu 1991.gada 21.augustā 

Balsošanas zālē, Jēkaba ielā 11 

 

No plkst.13.30  līdz 16.00 

Saeimas reprezentācijas telpu apskate – Baltā zāle, Kamīnzāle, Viesu zāle un Zaļā zāle, kā arī 

Viesu salons un Dāvanu zāle 

Jēkaba ielā 11, 2. un 3.stāvā 

 

No plkst.9.00 līdz 16.30  

Saeimas Apmeklētāju un informācijas centra apmeklējums  
- ēnām iespēja pavadīt laiku, iepazīstoties ar informatīvi izglītojošiem materiāliem par Saeimu, salikt 

puzles “Brīvības ceļš” un piedalīties Ēnu dienas erudīcijas konkursā 

108.telpā, Jēkaba ielā 16 

 

 

Sagatavoja Sabiedrisko attiecību birojs 

67087281, 29190018 


