
 

RUNDĀLES PILS MUZEJA TELPU UN TERITORIJAS EKSPLUATĀCIJAS 

NOTEIKUMI 

 

 

Svētku pasākumi Rundāles pilī tiek rīkoti muzeja pamatekspozīcijas telpās, kas rada vairākus 

specifiskus telpu ekspluatācijas noteikumus. 

 

Pils austrumu spārna telpas – svētku zāles ar 18. gadsimta. 60. gadu autentisku māksliniecisko 

apdari – stuka veidojumiem, zeltījumu, sienu gleznojumiem, mākslīgā marmora paneļiem un 

zīda auduma tapetēm – nepieļauj neierobežotu telpu izmantošanas brīvību. Veidojumi ir jutīgi 

pret piesišanos, marmors un zeltījums pret ieskrāpējumiem un nobrāzumiem, gleznojumi, zīda 

tapetes un parkets pret skrāpējumiem, šķidruma izliešanu utt. 

 

Pils iekārtojuma priekšmeti – krēsli, konsoļgaldi, kumodes, spoguļi, gleznas, skulptūras, 

pulksteņi, lustras un svečturi – kalpo telpu dekorācijai. Arī tie ir autentiski 17. un 18. gadsimta 

priekšmeti, kas prasa uzmanīgu to saglabāšanu. 

 

1. Telpu iekārtojuma priekšmetus, kas nav speciāli paredzēti pasākuma norisei, nedrīkst 

aiztikt un pārvietot. Krēslos nedrīkst sēdēt, kumodes un konsoļgaldus aizliegts izmantot 

par paliktņiem traukiem, somām u.tml. 

2. Nedrīkst patvarīgi atvērt logus un durvis. To drīkst darīt pasākuma koordinators 

paredzētās vietās, nodrošinot apsardzi un atbilstību telpu klimata režīmam. Kategoriski 

aizliegts atvērt cokola stāva logus. Ārdurvis var tikt atvērtas pēc pasākuma scenārija, 

citā laikā, tikai nodrošinot tūlītēju apsardzi. 

3. Nedrīkst bez saskaņošanas ar elektrodienestu pieslēgt lielas jaudas agregātus un 

speciālu apgaismojumu. 

4. Svētku pasākuma scenārijā nedrīkst iekļaut dejas un priekšnesumus, kas saistīti ar 

lekšanu un var radīt nevēlamu vibrāciju zālēs. 

5. Aizliegts rīkot iluminācijas pils tiešā tuvumā un pielietot tās veidus ar spēcīgu 

sprādziena vilni. 

6.  Apmeklētājiem Rundāles pils muzeja teritorijā ir aizliegts: 

 6.1. bojāt, izrakt vai iznīcināt parka augus, plūkt ziedus, kropļot kokus un krūmus; 

6.2. makšķerēt, medīt, šaut ar jebkuru ieroci, izvietot slazdus, nogalināt vai kropļot 

dzīvniekus; 

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

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

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

6.6. bojāt virzienu norādes vai mainīt to virzienu; 

6.7. pārvietoties ar zirgiem; 

6.8. pārvietoties ar velosipēdu vai cita veida transportlīdzekli parka teritorijā; 

6.9. izmantot jebkādu metāla detektoru; 

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

bez saskaņošanas ar administrāciju. 

 

 

 

 
 


