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Galvenās funkcijas Izmantojamās platības un ietilpība  

*Maksimums (m²): tiek norādīta 
maksimālā izmantojamā platība 

Programma 

Plenārsēžu zāle maksimums* 7100 m² 

Plenārsēžu zāle vismaz 780 deputātu vietas 
vēlams: 900 deputātu vietas 

Apmeklētāju balkons 700 vietas 

Mutisko tulku kabīnes 160 vietas (32 kabīnes) 

Plenārsēžu zāles bārs 400 personas 

Komiteju telpas maksimums* 5800 m² 

Komiteju lielā zāle vismaz 350 deputātu vietas 
vēlams: 400 deputātu vietas 

Vidēji liela komiteju sanāksmju 
telpa Nr. 1 150–200 deputātu vietas 

Vidēji liela komiteju telpa Nr. 2 150–200 deputātu vietas 

Maza komiteju sanāksmju telpa Nr. 1 80–120 deputātu vietas 

Maza komiteju sanāksmju telpa Nr. 2 80–120 deputātu vietas 

  
vēlams: 1 vidēja vai 1 maza papildtelpa 

komitejām (šīs telpas nav iekļautas maksimālajā 
5800 m² platībā) 

Apmeklētāju balkons 320 vietas 

Mutisko tulku kabīnes vismaz 96 vietas 

Komiteju bārs 300 personas 

Trialoga telpas maksimums* 5200 m² 

Trialoga lielā sanāksmju telpa 
130 deputātu vietas 

un 3 zāles pārtraukumiem 
Trialoga vidēji liela sanāksmju telpa 
Nr. 1 80 deputātu vietas 
un 3 zāles pārtraukumiem 

Trialoga vidēji liela sanāksmju telpa 
Nr. 2 80 deputātu vietas 
un 3 zāles pārtraukumiem 

Trialoga vidēji liela sanāksmju telpa 
Nr. 3 80 deputātu vietas 
un 3 zāles pārtraukumiem 
Trialoga vidēji liela sanāksmju telpa 
Nr. 4 80 deputātu vietas 
un 3 zāles pārtraukumiem 
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Trialoga vidēji liela sanāksmju telpa 
Nr. 5 vēlams: 1 vidēji liela papildtelpa 80 deputātu 

vietām 
un 3 zāles pārtraukumiem 

Mutisko tulku kabīnes 
vismaz 66 vietas 
vēlams: 78 vietas 

Trialoga telpu bārs 240 personas 

Plašsaziņas līdzekļu telpas maksimums* 4100 m² 

Darba telpas 130 darbstacijas 

Preses konferenču zāle 120 vietas 

Brīfinga zāles 40+20 vietas 

Sēžu zāles plašsaziņas līdzekļu zona 1000 m² 

Mutisko tulku kabīnes 36 vietas 

Preses bārs 
vismaz iekļauts Plenārsēžu zāles bāra sadaļā 

vēlams: Preses bārs 100 personām 

Protokola telpas maksimums* 3000 m² 

Oficiālā ieeja 490 m² 

Sanāksmju telpas un zāles 4+2 zāles 

Apmeklētāju telpas maksimums* 6500 m² 

Apmeklētāju ieeja 500 m² 

Brīfinga zāles vismaz 5x40 personas 
vēlams: 1 papildtelpa 40 personām 

Apmeklētāju bārs 200 personas 

Apmeklētāju balkons Iekļauts Plenārsēžu zāles un Komiteju telpu sadaļā 
Apmeklētājiem paredzētu pasākumu 
telpas 1600 m² 

Kultūrai un pasākumiem 
paredzētas telpas maksimums* 5800 m² 

Daudzfunkcionālas telpas 900+350 personas 

Izstāžu telpas vismaz 700 m² 
vēlams: 1700 m2 

Sabiedriskās ēdināšanas telpas maksimums* 5700 m² 

Restorāns ar apkalpošanu 100 vietas 

Pašapkalpošanās restorāni 250+300+350 vietas 

VIP restorāns un ēdamzāle 80+15 vietas 

Centrālā virtuve 2000 maltītes 

Atbalsta telpas maksimums* 4800 m² 

Kopējās izmantojamās platības maksimums* 48 000 m² 

 


