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  europarl.europa.eu/visiting/lv

Dzelzceļa stacija Bruxelles-Luxembourg atrodas zem esplanādes,  
un no tās ir iespējams nepārsēžoties nokļūt Bruxelles-Nord, 
Bruxelles-Central un Bruxelles-Midi dzelzceļa stacijā.
www.belgianrail.be/en

No pilsētas centra līdz Eiropas Parlamentam var aiziet 30 minūtēs.

Briselē darbojas velosipēdu nomas sistēma Villo!, kas ļauj 
paņemt velosipēdu vienā nomas punktā un atdot to citā. Eiropas 
Parlamenta tuvumā ir trīs šādi punkti.

Automašīnas var atstāt bezmaksas autostāvvietā. Autostāvvieta 
ir jārezervē tiešsaistē pirms apmeklējuma, un tā ir pieejama tikai 
darbdienās.

Dzelzceļa stacija Bruxelles-Luxembourg

Kājām

Ar velosipēdu

Ar auto

Autobusa pietura Luxembourg

Tuvākās metro stacijas

KĀ NOKĻŪT?

Līdz Eiropas Parlamentam viegli nokļūt ar autobusu, metro un vilcienu. 
Iesakām izmantot sabiedrisko transportu, jo autostāvvietu tuvumā nav daudz.

ĢIMENĒM 
PAREDZĒTI 
PASĀKUMI EIROPAS 
PARLAMENTĀ 
BRISELĒ

Maelbeek 1 5

Trône 2 6

12 21 22 27 34 38 64 80 95

BEZ MAKSAS

© Eiropas Savienība, 2018 
Cat. No QA-04-18-525-LV-N  ISBN 978-92-846-3063-9  doi:10.2861/18138

https://twitter.com/hashtag/visitep
https://www.facebook.com/visitEuropeanParliament
https://www.instagram.com/visit_ep/
mailto:visit@europarl.europa.eu
http://europarl.europa.eu/visiting/lv
http://www.belgianrail.be/en


EIROPAS VĒSTURES NAMS
Eiropas vēstures nams visos apmeklētājos raisa vēlmi uzzināt 
vairāk — tas sniedz informāciju un liek iedziļināties un padomāt. 
Izstāžu zāles, interaktīva multivide, praktiskas nodarbības, 
mācību programmas un pasākumi ir izveidoti tā, lai jūs un jūsu 
ģimene varētu iepazīt Eiropas vēsturi sev vēlamajā veidā. 

Darbalaiks
P.: 13.00–18.00   |  O.–pk.: 9.00–18.00   |  S.–sv.: 10.00–18.00

Pēdējos apmeklētājus muzejā ielaiž 30 minūtes pirms tā slēgšanas. 
Slēgts 1. janvārī, 1. maijā, 1. novembrī, 24., 25. un 31. decembrī.

            

Pastāvīgā ekspozīcija
Eiropas vēstures nams iepazīstina apmeklētājus ar dažādiem kontinenta pagātnes 
redzējumiem. Pastāvīgās ekspozīcijas apskati atvieglo personisks multivides 
planšetdators, kurā sniegti skaidrojumi.

 6–99 gadi   90 minūtes   ES valodas

“Atklājumu maršruts” un “Laika ceļotāja pase” 
Princeses Eiropas un viņas brāļa Kadma pavadībā bērni var doties ceļojumā laikā. 
Eiropas vēstures nama sagatavotie bukleti “Atklājumu maršruts” un “Laika ceļotāja 
pase” ļauj bērniem radoši un interaktīvi izzināt vēsturi. Bērni var pārbaudīt savas 
zināšanas un iejusties to cilvēku lomās, par kuriem ir stāstīts izstādēs, un padomāt 
par daudziem vēstures jautājumiem, kas ir aktuāli arī mūsdienās.

 6–10 gadi    DE, EN, FR, NL 

Ģimenēm paredzētas atklājumu vietas, tērpu uzlaikošana 
un lomu spēle 
Ko jūs teiktu, uzzinot, ka bērni un ģimenes var doties ceļojumā laikā, lai unikālā 
un aizraujošā veidā izpētītu Eiropas vēsturi? Tas ir iespējams Eiropas vēstures 
namā izveidotajās interaktīvajās nodarbību vietās. Muzejā ir izveidotas vairākas 
atklājumu vietas. Tajās ir lietas, kam var pieskarties un ko var uzlaikot, ar tām var 
spēlēties un no tām var kaut ko veidot. Piemēram, jūs varat vadīt auto, rezervēt 
ceļojumu tādā ceļojumu aģentūrā, kāda darbojās 20. gadsimta 60. gados, vai 
izveidot savu pilsētu.
Katra ģimene saņem mugursomu, kurā ir informācija par dažādajām 
interaktīvajām nodarbību vietām. Mugursomā atradīsies arī dažādi priekšmeti, 
kas palīdzēs jums labāk izprast Eiropas vēsturi. 

 6–12 gadi     60 minūtes    ES valodas

Tērpu uzlaikošana un lomu spēle “Ceļojumu aģentūra”
Trešdienās: 14.00–17.00    |   S.–sv.: 10.30–11.30 un 14.00–17.00

PARLAMENTARIUM
Parlamentarium piedāvā iespēju iepazīt Eiropas Parlamentu 
līdz šim nepieredzētā veidā. Ar dinamisku multivides ekrānu un 
pasākumu — piemēram, pārsteidzošas panorāmas kinozāles, 
milzīgas interaktīvas kartes un bērniem paredzētu spēļu, 
— palīdzību apmeklētāji var uzzināt, kā attīstījusies Eiropas 
demokrātija.

Darbalaiks
P.: 13.00–18.00   |   O.–pk.: 9.00–18.00   |   S.–sv.: 10.00–18.00
Pēdējos apmeklētājus muzejā ielaiž 30 minūtes pirms tā slēgšanas. 
Slēgts 1. janvārī, 1. maijā, 1. novembrī, 24., 25. un 31. decembrī.

           

Pastāvīgā ekspozīcija 
Izmantojot personisko multivides gidu, gan pieaugušie, gan bērni var 
uzzināt, kā attīstījusies Eiropas demokrātija. Dažādās ekspozīcijas daļās 
apmeklētāji var uzzināt, kā attīstījās Eiropas sadarbība, kā notiek darbs 
Eiropas Parlamentā un kā tas ietekmē jūsu ikdienu.

 6–99 gadi   90 minūtes    ES valodas

Spēle “Luna”
Spēlē var piedalīties visa ģimene — bērni satiekas ar Lunu, 
draudzīgu būtni no citas planētas, kas ieradusies apmeklētāju centrā 
Parlamentarium, lai uzzinātu, kas ir Eiropas Savienība. Atbildiet uz Lunas 
jautājumiem un saņemiet balvu!

 6–10 gadi   Līdz 10 cilvēkiem   60 minūtes  ES valodas

Starpgalaktiskā talantu fabrika
Jauniešu grupas, kurās ir četri vai pieci dalībnieki, cenšas uzzināt vairāk 
par Eiropas Savienību, meklējot dziesmas The Sound of Europe vārdus. 
Jautājumi un atminējumi ļauj talantu fabrikas dalībniekiem noskaidrot, 
kas ir Eiropas Parlaments. Raugieties, lai jūsu uzstāšanās būtu izdevusies, 
un varēsiet saņemt balvu!

 10–14 gadi   Līdz 5 cilvēkiem    60 minūtes  ES valodas

SĒŽU ZĀLE
Sēžu zālē ir sēdvietas visiem Eiropas Parlamenta deputātiem — 
kopskaitā 751. Plenārsēžu laikā šī zāle tiek izmantota Eiropas 
Parlamenta plašākajām un svarīgākajām debatēm. Sēžu zāles 
apmeklējums ļaus jums izprast Eiropas Parlamenta nozīmi un 
ietekmi Eiropas Savienības tiesību aktu veidošanā. 

         

Individuālie apmeklējumi, izmantojot multivides 
audiogidus 
Aplūkojiet visu paši savā ritmā, izmantojot personiskos multivides 
audiogidus. Sēžu zāles apskates laikā tiek izskaidrots likumdošanas process 
un tas, kā Eiropas Parlaments jūs pārstāv.

  6–99 gadi   Līdz 10 cilvēkiem   60 minūtes  ES valodas
Darbalaiks
P.–c.: 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00   |   Pk.: 9.00, 10.00, 11.00   |   
S.–sv.: slēgts
Papildu apmeklējumi tiek piedāvāti jūlijā un augustā.

Informatīvs pārskats par Parlamenta darbību
Izmantojiet iespēju apmeklējuma laikā iepazīties ar kāda no mūsu 
darbinieku sagatavotajiem informatīvajiem pārskatiem par Eiropas 
Parlamenta darbību. Šo pārskatu sniegšanas laikā jūs varat uzzināt vairāk 
par Eiropas Parlamenta nozīmi un darbību, kā arī gūt atbildes uz visiem 
jautājumiem.

  6–99 gadi    Līdz 10 cilvēkiem     30–60 minūtes   2  EN, FR 
(citas valodas ir pieejamas, ņemot vērā iespējas)
Darbalaiks
Pirmdienās: 11.00 un 15.00   
Papildu informatīvi pārskati tiek piedāvāti jūlijā un augustā.

Eiropas Parlamentā ir gaidīti visu vecumu apmeklētāji. Ģimenes un 
bērni, piedaloties īpaši viņiem izveidotās spēlēs un izpētot pieejamos 
materiālus, var uzzināt, kā katru no viņiem ietekmē Eiropas sadarbība.

Briselē jūs un jūsu ģimene var piedalīties četros apmeklējumos, apskatot 
Eiropas stacijas informācijas centru, sēžu zāli, kurā notiek debates un 
balsošana, apmeklētāju centru Parlamentarium un muzeju “Eiropas 
vēstures nams”.

EIROPAS STACIJA
Eiropas stacija ir vieta, kur apmeklētāji var saņemt informāciju par 
Eiropas Parlamentu. Tā atrodas ēkā, kur savulaik atradās dzelzceļa 
stacija Bruxelles-Luxembourg. Eiropas stacija ir lieliska vieta, kur 
jūsu ģimene var sākt iepazīt Eiropas Parlamentu. Pretimnākoši 
darbinieki jums pastāstīs par visu, ko šeit ir iespējams apskatīt 
un darīt, un, izmantojot interaktīvas tehnoloģijas, jūs uzzināsiet 
vairāk par dažām personām, kurām bijusi nozīmīga loma Eiropas 
Parlamenta izveidē.

Darbalaiks
P.–pk.: 9.00–18.00   |   S.–sv.: 10.00–18.00

Slēgts 1. janvārī, 1. maijā, 1. novembrī, 24., 25. un 31. decembrī.

       6–99 gadi


