
 

 

NOTEIKUMI PAR IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AUDZĒKŅU GRUPU PAVADOŠO PERSONU ATBILDĪBU 

RUNDĀLES PILS MUZEJA APMEKLĒJUMA LAIKĀ 

1. Izglītības iestāžu audzēkņu grupu pavadošās personas (Turpmāk - Pavadošās personas) uzņemas 

atbildību par savas pārstāvētās izglītības iestādes audzēkņu uzvedību Rundāles pils muzejā 

(Turpmāk - Muzejs).  

2. Apmeklētāju skaits grupā nedrīkst pārsniegt 48 personas. Skolēnu grupām jānodrošina vienas 

pieaugušas personas pavadība katriem 10 pamatskolēniem vai katriem 15 vidusskolēniem. 

3. Gidiem, kuri vada ekskursijas Muzejā, jāiegādājas ekskursijas vadīšanas atļauja. Neiegādājoties 

ekskursijas vadīšanas atļauju, atļauts vadīt ekskursijas tikai muzeja darbiniekiem vai personām, 

kurām ir Muzeja rakstiski apstiprināta atļauja. 

4. Lai pasargātu vēsturiskos grīdas segumus, mitrā laikā nepieciešams izmantot vienreizējās 

lietošanas čības, kas pieejamas 1. stāva vestibilā pie biļešu kontroliera. 

5. Muzeja telpās vai teritorijā ir aizliegts: 

5.1. veikt trokšņainas darbības; 

5.2. skriet, grūstīties, slidināties, sēdēt uz kāpnēm; 

5.3. gulēt uz soliņiem; 

5.4. spēlēt tādas spēles, kas varētu traucēt apmeklētājus; 

5.5. pārvietoties aiz barjerām un norobežojumiem; 

5.6. sēdēt uz vēsturiskajiem krēsliem; 

5.7. bez iemesla aizskart ugunsdzēsības vai drošības trauksmes ierīces; 

5.8. aiztikt un pārvietot telpu iekārtojuma priekšmetus; 

5.9. novietot somas vai atspiesties uz kumodēm un konsoļgaldiem; 

5.10. aizskart telpu dekoratīvo apdari un audumus; 

5.11. bojāt grīdas segumu; 

5.12. patvarīgi atvērt logus un durvis; 

5.13. ēst un dzert; 

5.14. spļaudīties un izmest atkritumus teritorijā vai telpās nepiemērotās vietās; 

5.15. ienest ekspozīcijā koferus, ceļojuma somas, mugursomas, izņemot neliela izmēra 

rokassomas. Somu novietošanai jāizmanto īpaši paredzētas slēdzamas somu glabātuves pils 

cokolstāvā; 

5.16. staigāt pa ornamentālā partera daļu, gulēt zālājos un puķu dobēs; 

5.17. apzīmēt sienas, margas, mazo parka arhitektūru, paviljonus, pieminekļus; 

5.18. peldēt kanālos vai strūklakas baseinos, mest tajos akmeņus; 

5.19. bojāt virzienu norādes vai mainīt to virzienu; 

5.20. dedzināt ugunskurus, veidot apmešanās vietas, sliet teltis vai patvaļīgi organizēt piknikus 

bez saskaņošanas ar administrāciju.  

6. Smēķēt drīkst tikai speciāli iekārtotās un apzīmētās smēķēšanas vietās pils teritorijā. 

7. Par bērnu vai personu pazušanu jāinformē ekskursiju organizators muzeja informācijas centrā. 

Pazuduši/atrasti bērni ir jānogādā informācijas centrā muzeja galvenajā ēkā.  
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