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Pagrindinės funkcijos Naudingasis plotas ir talpa  

* maksimalus plotas (m²) – lygus maksimaliam 
naudingajam plotui 

Programa 

Plenarinių posėdžių salės erdvė maksimalus plotas* – 7 100 m² 

Plenarinių posėdžių salė 
Ne mažiau kaip 780 vietų 

Geriausias variantas: 900 EP nariams skirtų 
vietų 

Stebėjimo ložės 700 vietų 

Vertimo žodžiu kabinos 160 vietų (32 kabinos) 

Baras prie plenarinių posėdžių salės 400 asmenų 

Komitetų veiklai skirta erdvė maksimalus plotas* – 5 800 m² 

Didelė komitetų posėdžių salė 
Ne mažiau kaip 350 EP nariams skirtų vietų 
Geriausias variantas: 400 EP nariams skirtų 

vietų 
Vidutinio dydžio komitetų posėdžių salė 
Nr. 1 

150–200 EP nariams skirtų vietų 

Vidutinio dydžio komitetų posėdžių salė 
Nr. 2 150–200 EP nariams skirtų vietų 

Maža komitetų posėdžių salė Nr. 1 80–120 EP nariams skirtų vietų 

Maža komitetų posėdžių salė Nr. 2 80–120 EP nariams skirtų vietų 

  

Geriausias variantas: 1 papildoma vidutinio 
dydžio komitetų posėdžių salė arba 1 

papildoma maža komitetų posėdžių salė 
(plotas neįskaičiuotas į maksimalų 5 800 m² 

plotą) 

Stebėjimo ložės 320 vietų 

Vertimo žodžiu kabinos Ne mažiau kaip 96 vietos 

Baras komitetų veiklai skirtoje erdvėje 300 asmenų 

Trišaliams dialogams skirta erdvė maksimalus plotas* – 5 200 m² 

Didelė trišalių dialogų salė  
130 EP nariams skirtų vietų 

ir 3 pasitarimų salės 

Vidutinio dydžio trišalių dialogų salė Nr. 1 
80 EP nariams skirtų vietų 

ir 3 pasitarimų salės 

Vidutinio dydžio trišalių dialogų salė Nr. 2 
80 EP nariams skirtų vietų 

ir 3 pasitarimų salės 

Vidutinio dydžio trišalių dialogų salė Nr. 3 
80 EP nariams skirtų vietų 

ir 3 pasitarimų salės 

Vidutinio dydžio trišalių dialogų salė Nr. 4 80 EP nariams skirtų vietų 
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ir 3 pasitarimų salės 

Vidutinio dydžio trišalių dialogų salė Nr. 5 Geriausias variantas: 1 papildoma vidutinio 
dydžio salė, talpinanti 80 EP narių ir 3 pasitarimų salės 

Vertimo žodžiu kabinos Ne mažiau kaip 66 vietos 
Geriausias variantas: 78 vietos 

Trišalių dialogų baras 240 asmenų 

Žiniasklaidai skirta erdvė maksimalus plotas* – 4 100 m² 

Darbo erdvės 130 darbo vietų 

Spaudos konferencijų salė 120 vietų 

Trumpųjų spaudos konferencijų salės 40 + 20 vietų 

Žiniasklaidos atstovams skirta erdvė 
plenarinių posėdžių salėje 1 000 m² 

Vertimo žodžiu kabinos 36 vietos 

Spaudos baras 

Minimalus variantas – įtrauktas į barą prie 
plenarinių posėdžių salės 

Geriausias variantas: Spaudos baras, 
talpinantis 100 asmenų 

Oficialiems svečiams skirta erdvė maksimalus plotas* – 3 000 m² 

Oficialių svečių įėjimas 490 m² 

Posėdžių salės ir svetainės 4 + 2 svetainės 

Lankytojams skirta erdvė maksimalus plotas* – 6 500 m² 

Lankytojų įėjimas 500 m² 

Trumpųjų spaudos konferencijų salės 
Ne mažiau kaip 5 x 40 asmenų 

Geriausias variantas: 1 papildoma salė, 
talpinanti 40 asmenų 

Lankytojų baras 200 asmenų 

Lankytojams skirtos stebėjimo ložės Įtraukta į plenarinių posėdžių salės ir 
komitetų posėdžiams skirtas erdves 

Lankytojų potyriams skirtos erdvės 1 600 m² 

Kultūrai ir renginiams skirta erdvė maksimalus plotas* – 5 800 m² 

Daugiafunkcės erdvės 900 + 350 asmenų 

Parodoms skirtos erdvės Ne mažiau kaip 700 m² 
Geriausias variantas: 1 700 m2 

Maitinimui skirta erdvė maksimalus plotas* – 5 700 m² 

Restoranas „à la carte“ 100 vietų 

Savitarnos restoranas 250 + 300 + 350 vietų 
Labai svarbių asmenų restoranas ir 
valgomasis 80 + 15 vietų 

Centrinė virtuvė 2 000 patiekalų 

Techninių patalpų erdvės maksimalus plotas* – 4 800 m² 

Bendras naudingasis plotas maksimalus plotas* – 48 000 m² 

 


