
 

 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI LATVIJAS NACIONĀLĀ MĀKSLAS MUZEJA 

APMEKLĒTĀJIEM  

Fotografēšana un filmēšana muzeja telpās  

 LNMM ekspozīcijās un izstādēs ir atļauta amatierfotografēšana un amatierfilmēšana ar 

viedtālruni vai fotoaparātu privātām vajadzībām bez zibspuldzes, bez statīva, u. tml. 

palīgaprīkojuma, kā arī bez rekvizītiem, grimēšanās, frizūras veidošanas vai pārģērbšanās. 

Publiskojot fotografēto vai filmēto nedrīkst pārkāpt trešo personu tiesības uz privātumu un 

personas datu aizsardzības likuma izpratnē.  

 Profesionāla fotografēšana vai profesionāla filmēšana, fotosesijas, fotografēšana ar 

rekvizītiem un tērpos (tai skaitā privātām vajadzībām) un filmēšana ir atļauta ar muzeja 

administrācijas rakstisku atļauju un ir maksas pakalpojums saskaņā ar muzeja cenrādi. 

 Fotosesija Latvijas Nacionālā mākslas muzeja telpās notiek pēc iepriekšējas pieteikšanās, 

sazinoties pa mājas lapā pie šī pakalpojuma apraksta norādīto tālruni vai e-pastu, vismaz 

vienu darba dienu iepriekš. Muzejam ir tiesības atteikt pakalpojumu, ja fotografēšanās 

vēlamajā laikā traucē citus apmeklētājus vai muzeja plānoto pasākumu norisi.  

 Fotosesija notiek saskaņā ar muzeja cenrādi; par pakalpojumu jānorēķinās muzeja kasē 

pirms fotosesijas sākuma; čeks par fotosesijas pakalpojuma samaksu jāuzrāda muzeja 

darbiniekam pēc pirmā pieprasījuma. 

 Fotosesijas dalībniekiem, kas samaksājuši tikai par fotosesiju muzeja interjerā, nav atļauts 

atrasties pastāvīgās ekspozīcijas telpās.  

 Fotografēšanai drīkst izmantot fotoaparātu ar statīvu, taču aizliegts izmantot ar kamerām 

aprīkotus dronus, „selfiju” statīvus un tamlīdzīgas palīgierīces. 

 Ja fotosesijas laikā plānots pieslēgt papildu apgaismojumu vai citu tehniku muzeja 

elektrotīklam, tas iepriekš jāsaskaņo ar muzeju. Muzejam ir tiesības atteikt pakalpojumu, ja 

apmeklētāja izmantotās tehnikas tehniskie parametri vai jauda neatbilst muzeja 

elektroinstalācijas kapacitātei vai tiek konstatēts, ka var tikt apdraudēta muzeja 

ugunsdrošība.  

 Fotosesijas dalībniekiem ir kategoriski aizliegts muzejā ienest un fotosesijas laikā izmantot 

balonus un citus rekvizītus, kā arī aizliegts muzejā ienākt ar lietussargiem, glāzēm, ēdieniem 

un dzērieniem, liela izmēra somām, dzīvniekiem u. tml.  

 Fotosesijas dalībniekiem ir pienākums ievērot drošības noteikumus, kā arī ievērot sabiedrībā 

pieņemtās morāles un ētikas normas. Fotosesijas vieta ir jāatstāj tīra un kārtīga.  

 Fotosesijas dalībniekiem aizliegts aizskart un apdraudēt mākslas darbus un muzeja mantu, 

kā arī trokšņot vai citādi traucēt citus apmeklētājus.  

 Fotosesijas dalībniekiem ir pienākums ņemt vērā visas muzeja darbinieku prasības un 

aizrādījumus.  

 Fotosesijas organizētājs ir atbildīgs par fotosesijas dalībnieku uzvedību un rīcību.  

 Noteikumu neievērošanas gadījumā muzejam ir tiesības izraidīt fotosesijas dalībniekus, 

neatgriežot samaksu par pakalpojumu.  


