LIII COSAC plenārsēde
2015. gada 31. maijs – 2. jūnijs Rīgā

PRAKTISKA INFORMĀCIJA
NORISES VIETA

Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala
Ķīpsalas iela 8, Rīga, LV1048
www.parleu2015.lv
www.saeima.lv
Twitter@parleu2015
instagram.com/parleu2015
Visu pasākumu norises vietas šajā kartē

NORISES TELPA

Izstāžu zāles A halle

IERAŠANĀS/
AIZBRAUKŠANA UN
TRANSPORTS

Dalībnieki tiek laipni lūgti paši parūpēties par transportu no lidostas un uz lidostu.
Starptautiskā lidosta "Rīga" atrodas aptuveni 13 km attālumā no pilsētas centra.
Plašāka informācija par Starptautisko lidostu "Rīga" pieejama http://www.rigaairport.com/lv.
Maksa par braucienu ar taksometru ir aptuveni 15 eiro.
Pasākuma organizatori rekomendē:
SIA "Baltic Taxi", tālrunis: (+371) 2000 8500; (+371) 6700 8500
AS "Rīgas Taksometru parks" (sarkanie taksometri), tālrunis: (+371) 8000 1313
Organizatori nodrošinās transportu no turpmāk norādītajām viesnīcām uz sanāksmes
norises vietu un kultūras pasākumiem.

VIESNĪCAS

Viesnīcas ir ļoti noslogotas, tāpēc dalībnieki tiek laipni lūgti jau laikus rezervēt
numurus.
Viesnīcas rezervācija jāveic līdz 2015. gada 30. aprīlim, un numuri tiks piešķirti rindas
kārtībā. Pēc minētā datuma viesnīca dalībniekiem numurus piešķirs, ja tas būs iespējams.
Dalībnieki var izvēlēties vienu no norādītajām viesnīcām.
Viesnīcu ķēdes "Radisson Blu" viesnīcās rezervācija veicama tiešsaistē, savukārt
viesnīcā "Astor Riga Hotel" – aizpildot reģistrācijas veidlapu.
Radisson Blu Hotel Latvija**** (200 numuri)
Elizabetes iela 55, Rīga, LV-1010
Elpu aizraujošs skats uz Rīgas panorāmu
Numurs
Cena (EUR)
Standarta
99
Atlaides kods: PARL15
Rezervācija tiešsaistē: spiest šeit

Radisson Blu Elizabete Hotel**** (80 numuri)
Elizabetes iela 73, Rīga, LV-1050
Mūsdienīga četrzvaigžņu viesnīca pilsētas centrā
Numurs
Cena (EUR)
Standarta
105
Atlaides kods: PARL15
Rezervācija tiešsaistē: spiest šeit
Radisson Blu Ridzene Hotel**** (20 numuri)
Reimersa iela 1, Rīga, LV-1050
Patīkama gaisotne, ko raksturo divi vārdi: izsmalcinātība un tradīcijas
Numurs
Cena (EUR)
Standarta
109
Atlaides kods: PARL15
Rezervācija tiešsaistē: spiest šeit
Astor Riga Hotel*** (30 numuri)
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 10, Rīga, LV-1050
http://www.astorrigahotel.lv/
Eklektisma arhitektūras pērle, ko veidojis pazīstamais latviešu arhitekts
Jānis Baumanis 1876. gadā. Ēka pilnībā restaurēta 2012. gadā.
Numurs
Cena
(EUR)
Standarta klases
115
Standarta klases divvietīgs
125
Biznesa klases
123
Biznesa klases divvietīgs
135
Rezervācija veicama, aizpildot šim dokumentam pievienoto rezervācijas veidlapu.
NB! Viesnīcu rezervācija jāveic laikus, jo dažās no tām numuri būs pieejami tikai
līdz 2015. gada 30. aprīlim.
REĢISTRĒŠANĀS

Iepriekšēja reģistrēšanās
Visi dalībnieki tiek laipni lūgti reģistrēties tiešsaistē http://parleu2015.lv ne vēlāk
kā līdz 2015. gada 30. aprīlim
Reģistrēšanās pasākuma laikā
31. maijā no plkst. 14.00 līdz 19:00 būs iespējams reģistrēties pie viesnīcās
izvietotajiem reģistrācijas galdiem.
Dalībnieku reģistrācija pasākuma norises vietā Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala:
1. jūnijā no plkst. 7.45 - 18.00
2. jūnijā no plkst. 8.30 -15.00
Reģistrējoties dalībnieki saņems dalībnieka karti un darba dokumentus.

Dalībnieka kartei piestiprinātās lentes krāsas nozīme:
sarkana – delegāciju vadītāji;
zila – delegāciju locekļi;
zaļa – delegāciju pavadošais personāls;
dzeltena – plašsaziņas līdzekļu pārstāvji;
oranža – tulki;
pelēka – viesi, ziņotāji;
balta – COSAC sekretariāts
sarkanbaltsarkana – pasākuma organizatori, brīvprātīgie
Dalībnieki tiek laipni aicināti nēsāt savu dalībnieka karti visā pasākuma laikā. Ja
karte ir nozaudēta, lūdzam nekavējoties sazināties ar pasākuma organizatoriem.
DOKUMENTI

Jaunākā programmas versija, kā arī darba dokumenti un cita plašāka informācija
pieejama http://parleu2015.lv.
Visi dokumenti ir pieejami latviešu, angļu un franču valodā.
Pēc pasākuma dokumentu galīgā versija tiks publicēta http://parleu2015.lv.

TULKOŠANA

COSAC plenārsēdes un COSAC priekšsēdētāju sanāksmes laikā tiks nodrošināts
sinhronais tulkojums visās ES valodās.
COSAC prezidentūras trijotnes sanāksmes laikā tiks nodrošināts sinhronais
tulkojums latviešu, angļu un franču valodās. Jā uz šo sanāksmi delegācijas vēlas
ņemt līdzi savus tulkus, lūdzu savlaicīgi, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada
30. aprīlim, informēt pasākuma organizatorus par papildu kabīņu nepieciešamību.

DALĪBA DEBATĒS

Dalībnieki, kas vēlas pasākuma laikā izteikties, tiek aicināti aizpildīt pieteikuma
kartītes dalībai debatēs. Tās tiks izsniegtas kopā ar citiem konferences dokumentiem
reģistrācijas laikā. Pieteikuma kartītes būs dažādās krāsās, un katra no tām atbildīs
konkrētam darba kārtības jautājumam.
Debatēs varēs izteikties pieteikuma kartīšu iesniegšanas secībā. Runāt varēs no
sēdvietas.

PAKALPOJUMI

INTERNETS

Pasākuma norises vietā interneta kafejnīcas zonā būs pieejami datori un printeris.
Izstāžu centrā Ķīpsala ir pieejams bankomāts
Pasākuma norises vietā būs pieejams bezvadu internets

SMĒĶĒŠANA

Latvijā smēķēšana ir aizliegta birojos, restorānos, kafejnīcās, sabiedriskajā
transportā un citās slēgtās sabiedriskās telpās, izņemot īpaši smēķēšanai paredzētas
vietas. Ārpus telpām smēķēt ir atļauts ne tuvāk kā 10 m no ēkas ieejas.

ĒDINĀŠANA

Pusdienas tiks servētas uz vietas pasākuma norises vietā.
Papildus kafijas pauzei pasākuma norises vietā visā pasākuma laikā netālu no Sēžu
zāles būs pieejama kafija, tēja un ūdens.
Lūdzam dalībniekus neienest Sēžu zālē ēdienus.
Veģetāriešus un personas ar alerģijām lūdzam savlaicīgi informēt pasākuma
organizatorus par īpašajām vajadzībām, sniedzot attiecīgu informāciju reģistrācijas
veidlapā.

KULTŪRAS
PASĀKUMI

VIETĒJAIS LAIKS

2015. gada 31. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ir paredzētas Eiropas lietu
komisijas priekšsēdētājas Lolitas Čigānes rīkotās vakariņas; 2015. gada 1. jūnijā
paredzētas Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces rīkotās vakariņas Saeimas
Prezidija rezidencē Jūrmalā.
2015. gada 2. jūnijā pēc pusdienām pasākuma viesiem tiek piedāvāta iespēja gida
pavadībā apskatīt Vecrīgu
Latvijas laika zona: GMT+2

KLIMATS

Vidējā gaisa temperatūra jūnijā:
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā www.meteo.lv ir
pieejamas laika prognozes un cita informācija par Latvijas klimatu.

VALŪTA

Latvijas Republikas valūta ir eiro (EUR).

INFORMĀCIJA
IEPAZĪSTI LATVIJU!

Informācija par pasākumu pieejama http://parleu2015.lv.
Pasākuma laikā pie ieejas Sēžu zālē būs informācijas galds.
www.latvia.travel – sniedz informāciju par visām ievērības cienīgām Latvijas
apskates vietām. Atbrauc uz Rīgu, bet uzkavējies un iepazīsti arī pārējo valsts daļu
skaistumu!
www.liveriga.com – sniedz informāciju par brīvā laika pavadīšanas iespējām Rīgā,
kā arī piedāvā noderīgu informāciju ceļošanai uz Rīgu – no piekļuves internetam
līdz pat ārkārtas palīdzības dienestiem.
www.latvia.eu – sniedz informāciju, norāda avotus un vispārīgus faktus par Latviju.
Šajā mājaslapā var skatīties video vai lasīt blogus, tādējādi uzzinot ko vairāk par
Latviju, tās iedzīvotājiem, kultūru, ekonomiku un citiem tematiem. Apmeklējiet šo
mājaslapu, lai gūtu vispusīgu informāciju par Latviju uz dzīvi tajā.
www.liaa.gov.lv – iepazīsti Latviju un uzzini, kāpēc tā ir laba augsne investīcijām
un uzņēmējdarbībai.

VĒSTNIECĪBAS

Informācija par vēstniecībām Rīgā ir pieejama šeit.

KONTAKT–
INFORMĀCIJA

Linda Kalniņa
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē parlamentārās dimensijas
koordinatore
Tālrunis: +371 6708 7483
Fakss: +371 6708 7380
E-pasts: Linda.Kalnina@saeima.lv
Ģirts Ostrovskis
Saeimas Eiropas lietu komisijas vecākais konsultants
Tālrunis: +371 6708 7339
Fakss: +371 6708 7366
E-pasts: Girts.Ostrovskis@saeima.lv
Aleksandra Meleško, konferences saturs
Saeimas Eiropas lietu komisijas konsultante
Tālrunis: +371 6708 7339
Fakss: +371 6708 7366
E-pasts: Aleksandra.Melesko@saeima.lv

Kristīne Gailīte, reģistrācija un organizatoriskie jautājumi
COSAC plenārsēdes projekta koordinatore
Tālrunis: +317 6708 7394
Fakss: +371 6708 7366
E-pasts: Kristine.Gailite@saeima.lv
Ingrīda Sticenko, dalībnieku izmitināšana
Saeimas Starpparlamentu attiecību biroja vecākā konsultante
Tālrunis: +371 6708 7335
Fakss: +371 6708 7348
E-pasts: Ingrida.Sticenko@saeima.lv

