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Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja noteikumi  

muzeja apmeklētājiem 
 

1. Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzejā ieeja atļauta ar muzeja ieejas biļetēm, kas jāsaglabā līdz 

apmeklējuma beigām un jāuzrāda pēc muzeja darbinieku, vai apsardzes darbinieku pieprasījuma. 

2. Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja apsardzei ir tiesības lūgt uzrādīt apmeklētājam 

apmeklētāja somas saturu. 

3. Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzejā fotografēšana ekspozīcijā ar profesionālu tehniku un 

komerciālām vajadzībām (ne pašu lietošanai) ir atļauta pēc iepriekšēja saskaņojuma ar muzeja 

vadību. 

4. Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja teritorijā ATĻAUTS iebraukt: 

4.1. ātrās medicīniskās palīdzības, policijas, apsardzes un avārijas dienestu automašīnām; 

4.2. transportlīdzekļiem, kas muzejam, tā nomniekiem piegādā preces un materiālus; 

4.3. citam transportam ar muzeja izsniegtu caurlaidi vai atļauju. 

 

5. Saskaņojot ar muzeja vadību, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzejā ATĻAUTA: 

5.1. kultūras, tūrisma, sporta un citu pasākumu rīkošana; 

5.2. dažādu ceremoniju organizēšana un vadīšana; 

5.3. amata prasmju demonstrēšana; 

5.4. filmēšana un fotografēšana komerciālos nolūkos; 

5.5. ugunskura kurināšana, tam norādītajā vietā pasākuma ietvaros; 

5.6. tirdzniecība. 

 

6. Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzejā AIZLIEGTS: 

6.1. bojāt vai iznīcināt dabas, vēstures un kultūras pieminekļus, eksponātēkas un eksponātus, 

labiekārtojuma objektus, reklāmas un informācijas zīmes; 

6.2. postīt dabu, piesārņot un piegružot teritoriju un Juglas ezera krastu; 

6.3. ienākt un uzturēties apmeklētājiem, kuri atrodas stiprā alkohola vai citu reibinošo vielu 

iespaidā, kā arī ienest līdzi alkoholiskos dzērienus, kā arī cita veida dzērienus stikla traukos, 

glāzēs vai stikla pudelēs; 

6.4. peldēties nepiemērotās vietās; 

6.5. smēķēt teritorijā un tuvāk par 10 metriem no ieejas muzejā; 

6.6. patvaļīgi stādīt koku un citus stādījumus muzeja ekspozīcijā; 

6.7. traucēt dabas mieru un citus apmeklētājus, trokšņojot un lietojot skaņu aparatūru; 

6.8. ievest dzīvniekus, tai skaitā suņus muzeja teritorijā, īpaši pasākumu laikā, kuros piedalās 

bērni; 

6.9. pārvietoties muzeja teritorijā ar velosipēdiem, motorizētajiem transportlīdzekļiem. 

 

7. Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja teritorijā un ekspozīcijās darbojas videonovērošana, kas 

fiksē dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma, krājuma priekšmetu saglabāšanu un izmantošanu. 

 

8. Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzejs nav atbildīgs: 

8.1. par apmeklētāju personīgajām mantām un automašīnām auto stāvlaukumā; 

8.2. par teritorijā gūtajām traumām vai mantas bojājumu gadījumiem, kas radušies trešās personas 

darbības rezultātā. 

 

9. Apmeklētājus, kuri neievēro kārtības noteikumus, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja vai 

muzeja apsardzes darbiniekiem ir tiesības izraidīt no teritorijas, kā arī materiālo zaudējumu 

gadījumā veikt likumā paredzētas darbības atlīdzības piedziņai. 


