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PRAKTISKA INFORMĀCIJA GRUPĀM 

 

 
 
ADRESE 
 
Eiropas vēstures nams 
Rue Belliard / Belliardstraat 135 
1000 Brussels, Belgium 

 
Eiropas vēstures nama tuvumā atrodas Briseles Luksemburgas dzelzceļa stacija. Pie Eiropas Parlamenta pietur 
pilsētas satiksmes autobusi Nr. 22, 27, 34, 38, 64, 80 un 95. Autobusi Nr. 12 un 21 brauc arī uz Briseles lidostu. 
Tuvākās metro pieturas ir Maelbeek un Schuman (1. un 5. līnija), un Trône (2. un 6. līnija). 

DARBA LAIKS 
Pirmdienās   13.00–18.00 
Otrdienās–piektdienās  9.00–18.00 
Sestdienās un svētdienās 10.00–18.00 
 
Muzejs ir slēgts: 
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1. janvārī, 1. maijā, 1. novembrī, 24., 25. un 31. decembrī. 
 
 
 
 
REZERVĀCIJA 
 
Grupām, kurās ir vairāk nekā 10 dalībnieku, rezervācija ir nepieciešama gan apmeklējumam bez gida, 
gan apmeklējumam gida pavadībā, Apmeklējums jārezervē, izmantojot tiešsaistes rezervācijas 
sistēmu. 

Veicot rezervāciju, ņemiet vērā, ka: 

• jānorāda precīzs grupas dalībnieku skaits; 
• rezervācijas apstiprinājums jāizdrukā un apmeklējuma dienā izdruka jāņem līdzi. 

 

AUTOBUSU PIESTĀTNE 

Eiropas Parlaments ir izveidojis grupu sagaidīšanas vietu, kur var piestāt autobusi. Tā atrodas šādā 
adresē: Rue D'Ardenne, B-1047 Brussels, Belgium. Atrium ēka ir lieliska vieta, kur nedaudz atpūsties 
pirms Eiropas vēstures nama apmeklējuma. Muzejs atrodas trīs minūšu gājiena attālumā no Atrium 
ēkas.  
 
Ilgtermiņa autostāvvieta nav pieejama. Autobusi norādītajā vietā var apstāties vienīgi grupas 
dalībnieku izkāpšanas un iekāpšanas laikā. 
 
 
APMEKLĒJUMS 

Grupām jāierodas 30 minūtes pirms plānotā apmeklējuma laika, lai varētu savlaicīgi pabeigt drošības 
un citas procedūras. Ja apmeklējums ir paredzēts gida pavadībā, tas ir nepieciešams tādēļ, lai 
apmeklējums noritētu raiti, jo gidiem jāievēro plānotais apmeklējumu laiks. 
 
Ieeja 

• Ierašanās 

Ierodoties jums vajadzēs uzrādīt rezervācijas apstiprinājumu, kurā norādīta grupas informācija un 
apmeklējuma laiks. Ņemiet vērā, ka ieeja muzejā ir ļoti ierobežota, tāpēc varētu būt jāgaida rindā pat 
tad, ja esat ieradušies noteiktajā apmeklējuma laikā. 

• Drošība 

Lai gan personu apliecinoši dokumenti pie ieejas ēkā nav jāuzrāda, iesakām tos tomēr paņemt līdzi. 
Pie ieejas tiks veikta visu apmeklētāju un somu drošības kontrole — līdzīgi, kā tas tiek darīts lidostās. 
Ir aizliegts ēkā ienest šaujamieročus, sprāgstvielas vai viegli uzliesmojošas vielas, gāzes baloniņus, 
asus priekšmetus un citas lietas, ko var uzskatīt par ieročiem. Saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem 
konkrētus aizliegtus priekšmetus var nodot policijai. 

Izstāžu telpās ir aizliegts fotografēt un filmēt. 
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Garderobes darbinieki var atteikties pieņemt priekšmetus, kas uzskatāmi par tādiem, kuri apdraud 
drošību un kārtību muzejā. Ceļasomas ģērbtuvē var atstāt tikai tad, ja to izmērs nepārsniedz 
55x50x35 cm. Bērnu sēžamratiņus ir iespējams atstāt garderobē, ja tos var attiecīgi saliekt.  
 

• Laipni lūdzam! 
 

Nodrošiniet, lai jūsu grupas vadītājs ir pirmais, kas ieiet ēkā un iziet drošības pārbaudi. Tas 
nepieciešams tādēļ, lai grupas vadītājs satiktos ar attiecīgā stāva darbinieku, kas palīdzēs grupai sākt 
izstāžu apmeklējumu. Ja apmeklējums ir paredzēts gida pavadībā, gids jūs sagaidīs pie ieejas.   
 
Apmeklētāju ērtībām 

• Tualetes 
• Zīdaiņu pārtīšanas telpa 
• Skapīši un garderobe 
• Kafejnīca 
• Veikals 
• Lifti 
• Apmeklējums piemērots arī cilvēkiem ratiņkrēslos 
• WiFi  

Uzkodas 

Muzejā nav paredzēta īpaša telpa, kur jūs varētu apēst līdzpaņemtu ēdienu vai izdzert līdzpaņemtu 
dzērienu. Maltīti jūs varat ieturēt ārpus muzeja Leopolda parka zālienā, ja vien tam ir piemēroti 
laikapstākļi. Neaizmirstiet paņemt līdzi plastmasas maisiņus, lai savāktu atkritumus. 

Izturēšanās 

Lai apmeklētāju plūsma izstāžu zālēs būtu raita, lūdzam nepulcēties lielā grupā vietās, kur jāiet arī 
citiem cilvēkiem. Lūdzam cienīt citus apmeklētājus un muzeja darbiniekus! Muzejā neskrieniet un 
nesarunājieties skaļi, izslēdziet mobilo tālruņu skaņu, neatbalstieties pret vitrīnām un ņemiet vērā 
muzeja darbinieku norādījumus. 

Atcelšana vai izmaiņas 

Ja apmeklējums ir jāatceļ vai kaut kas ir jāmaina rezervācijā (grupas dalībnieku skaits u. c.), to ir 
iespējams izdarīt, izmantojot rezervācijas tīmekļa vietni.  

Lūdzam mūs pēc iespējas ātrāk informēt par apmeklējuma atcelšanu, lai šajā apmeklējuma laikā dotu 
iespēju citai grupai apmeklēt muzeju.  

 
Īpaša informācija skolām 

• Eiropas vēstures nama apmeklējuma plānošana: grupas izveide 

Pirms apmeklējuma rezervēšanas vai pirms grupas ierašanās muzejā ir ļoti ieteicams izlasīt Eiropas 
vēstures nama tīmekļa vietnes sadaļās “Par mums” un “Uzziniet”. Jūs uzzināsiet, kāda veida 
apmeklējumu izvēlēties un kādus apmeklējuma mācību materiālus mēs piedāvājam. Jums šie 
materiāli nav jāizdrukā, jo tie tiks piedāvāti muzejā.  
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Pirms ierašanās muzejā un lai būtu vairāk laika apmeklējumam, iesakām klasi sadalīt aptuveni 
vienādās grupās — ne vairāk kā 15 skolēnus katrā grupā, ko vadītu viens skolotājs. 

  
• Apmeklējuma sākums muzejā 

 
o Ekskursijas skolotāja vadībā, izmantojot mācību materiālus 

Muzeja darbinieks jūs sagaidīs pie ieejas un izsniegs rezervētajam apmeklējumam atbilstošu mācību 
materiālu komplektu.  
 

o Multivides planšetdatora izmantošana  

Ja jūs apmeklējat pastāvīgo izstādi, 1. stāvā jums būs jāsaņem multivides planšetdatori, kuros viss 
izstādes saturs ir pieejams 24 valodās. Tad jums ar liftu būs jāuzbrauc uz 2. vai 3. stāvu atkarībā no 
tā, kuras grupas dalībnieks jūs esat (uz katras grupas mācību materiālu komplekta redzamā uzlīme 
norāda, kur apmeklējums jāsāk).  

Planšetdatoros skolotājiem un skolēniem ir sniegti norādījumi par katru stāvu, un tie ir atzīmēti ar 

šādu simbolu:       

o Apmeklējums gida pavadībā 

Gids jūs sagaidīs pie ieejas. Gids ir izraudzīts atkarībā no vēlamās apmeklējuma valodas un jūsu 
grupas dalībnieku vecuma.  

 
• Izstāžu apskate 

 
o Mazas grupas 

Skolotāju vadītas grupas ar aptuveni vienādu dalībnieku skaitu (ne vairāk kā 15 skolēni katrā grupā) 
muzejā darbosies neatkarīgi cita no citas. Katrā stāvā šīs grupas sadalīsies mazākās apakšgrupās, 
kurām būs jādodas katrai pie savas vitrīnas, lai atbildētu uz dažādiem jautājumiem. 

o Grupas ar pavadoni 

Skolotāji vai pavadoņi ir atbildīgi katrs par savu grupu, kurā ir aptuveni 15 skolēni. Mēs aicinām 
skolotājus vai pavadoņus nodrošināt, lai visi skolēni ievērotu uzvedības noteikumus un laikus un 
noteiktajā vietā pulcētos pirms un pēc uzdevumu izpildes.  
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