Apliecinājums
________/vieta/, ___________ /datums/
Skolotāja vārds, uzvārds

_____________________________________________

Skola

_____________________________________________

Kontakttālrunis

_____________________________________________

Parakstot šo apliecinājumu, pedagogs un/vai pavadošā persona apliecina, ka ir
iepazinies un apņemas ievērot sekojošus Latvijas Nacionālā mākslas muzeja
(turpmāk – muzejs) grupu apmeklējuma nosacījumus (turpmāk – apmeklējums):
1. Pedagogs pirms došanās uz muzeju sagatavo skolēnus un izstāsta par šiem
muzeja apmeklējuma noteikumiem.
2. Pirms apmeklējuma pedagogs informē muzeju par skolēnu veselības
traucējumiem vai specifiskām īpatnībām, ja tām apmeklējuma laikā nepieciešama
īpaša uzmanība.
3. Pedagogam un/vai pavadošajai personai ir pienākums visu apmeklējuma laiku
pavadīt kopā ar skolēniem. Pedagogs un/vai pavadošā persona ir atbildīgi par
skolēnu uzraudzību, drošību un palīdzības organizēšanu traumu vai skolēnu
veselības stāvokļa pēkšņas pasliktināšanās gadījumā.
4. Ja apmeklējumā grupā ir vairāk nekā 20 skolēnu, ieteicams nodrošināt vismaz
divu pedagogu/pavadošo personu nepārtrauktu klātbūtni.
5. Apmeklējuma laikā muzeja darbiniekiem (eksponātu uzraugiem, apsardzes
personālam, citiem muzeja darbiniekiem) ir tiesības:
5.1. aizrādīt skolēniem, pedagogam un/vai pavadošajām personām, ja
skolēna vai skolēnu uzvedība apdraud drošību, muzeja eksponātus, vai neievēro
muzeja apmeklējuma noteikumus;
5.2. ja skolēns vai skolēni nereaģē uz muzeja un/vai pedagoga un/vai
pavadošo personu aizrādījumu, muzejam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt
apmeklējumu. Šādā gadījumā priekšapmaksā iemaksātā summa netiek atmaksāta;
5.3. fiksēt situāciju (tai skaitā veicot fotografēšanu un/vai videoierakstu), kā arī
nekavējoties izsaukt tiesībsargājošās iestādes un sastādīt aktu par notikušo, ja
apmeklējuma laikā ir nodarīti zaudējumi muzejam un/vai eksponātiem.

______________________________
/paraksts, atšifrējums/
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Muzeja telpās nedrīkst:

1. ienest ēdienus un dzērienus, stipri smakojošus, smērējošus priekšmetus,
eksplozīvas un/vai uzliesmojošas vielas, alkoholiskos dzērienus, narkotiskās
un psihotropās vielas un ieročus;
2. ēst un dzert, gulēt vai stāvēt ar kājām uz sēdmēbelēm, trokšņot vai veikt citas
darbības, kas traucē muzeja apmeklētājus;
3. bez iemesla aizskart ugunsdzēsības vai drošības trauksmes ierīces, patvarīgi
atvērt logus un durvis;
4. aizskart un/vai pārvietot mākslas darbus (tai skaitā arī rāmjus, postamentus,
vitrīnas u.c.), dekoratīvo apdari, kā arī telpu iekārtojuma priekšmetus;
5. pārvietoties aiz barjerām un norobežojumiem;
6. bojāt grīdas segumu;
7. pārvietoties ar skrituļslidām;
8. izmest atkritumus tam neparedzētās vietās;
9. ievest vai ienest dzīvniekus, izņemot asistentus suņus – pavadoņus;
10. ienest lietussargus, balonus, dronus, skrituļdēļus, skrejriteņus, velosipēdus,
liela izmēra bagāžu, koferus, ceļojumu somas, mugursomas. Bagāžas
novietošanai jāizmanto īpaši paredzētas glabātuves muzeja garderobē.

