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Faktu lapa  

Valdības sēžu zāle jeb ZaĜā zāle 

 

• Tagadējās Ministru kabineta ēkas, tajā laikā tiesu pils vietu izraudzījās Valsts Prezidents Dr. Kārlis 
Ulmanis. Ēka tika atklāta 1938.gada 9.decembrī. 
 

• Ministru kabineta sēžu zāle jeb ZaĜā zāle vienmēr ir bijusi prestižākā šīs ēkas zāle. Laika periodā līdz 
1940.gadam tā bija Senāta sēžu zāle.  
 

• ZaĜā zāle ir trīsjomu telpa, ko veido zaĜā mākslīgā marmora kolonnu rinda. Tas pats materiāls lietots 
sienu apdarei virs paaugstinājuma, kur atrodas prezidija galds. Ornamentālie ciĜĦi griestos un kolonnu 
kapiteĜi veidoti no gaiši tonēta ăipša grieėu klasiskajā formās. 
 

• Pāri visam tam valsts ăerbonis un uzraksts „Viens likums, viena taisnība visiem”. Tie ir šīs ēkas 
patrona un bijušā Valsts prezidenta KārĜa UlmaĦa vārdi.  
 

• Pēc Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pieĦemšanas 1990.gada 4.maijā Latvijas Republikas 
Ministru padomes sēdes notika ZaĜā zālē. 
 

• Kopš neatkarības atjaunošanas ZaĜā zālē ir noritējušas vairāk nekā 1202 Ministru kabineta sēdes.  
 

• 2002.gada 7.novembrī notika pirmā atklātā valdības sēde ar plašsaziĦas līdzekĜu, sabiedrisko 
organizāciju un sociālo partneru pārstāvju līdzdalību tajā, iedibinot atklāto valdības sēžu tradīciju.  
 

• Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas ZaĜā zālē nav veikti remonti, pēdējais remonts Ministru 
kabineta sēžu zālē bija 1984.gadā. 
 

• ZaĜās zāles logi saglabājušies kopš ēkās pirmsākumiem 1938.gadā 
 

• Ministru kabineta ZaĜās zāles renovācija tika uzsākta 2011.gada 23.martā un pabeigta 12.maijā. 
 

• Konkursā par zāles remontu firmas „Glītāk” un „Janger”, veicot kosmētiskā remonta darbus par 11,1 
tūkst. latu. Savukārt logu nomaiĦu veica firma „Dendrolight Latvija” par 9,9 tūkst. latu. 
 

• Griestu un sienu nostiprināšanai izlietoti 100 litri īpaši noturīga grunts. Tā ir klāta trīs kārtās. Griestu 
krāsošanai izlietoti 150 litri krāsas, kas ir uzklāta divās kārtās. Sienu krāsošanai izlietoti 40 litri krāsas, 
kas ir uzklāta divās kārtās. Pirms remonta sienu klāja 7 eĜĜas krāsas kārtas. Tās visas tika notīrītas.  
 

• Viens logs sver vairāk nekā 200 kg un viena loga nomaiĦa prasīja četru cilvēku spēku. 
 

• Viens ventilācijas lūkas (pie griestiem) dekoratīvais elements sver 10 kg (materiāls: bronza ) 
 

• Burti uzrakstam „Viens likums, viena taisnība visiem” veidoti no kapara, izĦemot burtu „e” vārdā 
„viena” un burtu „n” vārdā „taisnība”, kas ir gatavoti no bronzas. Viens burts sver aptuveni 1,5 kg. 
 

• Lielās ieejas durvis un radiatoru koka restes ir pilnībā restaurētas (tīrītas, pulētas un krāsotas). Durvju 
restaurāciju sešās dienās veica viens restaurators. 
 

• Remonts ir paveikts aptuveni 4700 cilvēkstundās, kopš remonta uzsākšanas līdz pabeigšanai ir 
pagājušas 54 dienas. 
 

• Nākotnē plānots turpināt ZaĜās zāles modernizāciju, aprīkojot to ar video un audio tiešraižu sistēmu, lai 
nodrošinātu sabiedrībai iespēju vērot valdības sēžu norisi. 
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