Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja (LDzM) programmas „Dzimšanas diena muzejā”
norises kārtība un noteikumi.
1.Informācija par plānoto darbnīcas norises laiku un vietu:
1.1. Programma var norisināties tikai laikā, kad muzejs ir atvērts apmeklētājiem, iepriekš
vienojoties ar muzeja darbiniekiem par dienu un laiku;
1.2. Programmas ilgums ir 2,5 stundas;
1.3. Dzimšanas dienas valodas izvēle (latviešu, krievu vai angļu) tiek saskaņota,
piesakoties uz nodarbību;
1.4. Samaksa par programmu „Dzimšanas diena muzejā” tiek veikta muzeja kasē, saskaņā
ar cenrādi;
1.5. Programmas aktivitātes norisinās tai atvēlētā vietā, kas netraucē pārējiem muzeja
apmeklētājiem apskatīt ekspozīcijas;
1.6. Dzimšanas dienas apmeklētāji sapulcējas muzejā ~ 10 minūtes pirms rezervētā laika,
lai programma var sākties tai noteiktā laikā; Kavēšanās gadījumā, laiks netiek pagarināts;
2. Programmas „Dzimšanas diena muzejā” satura izklāsts:
2.1. Svinību rīkotājiem jāierodas 10 minūtes pirms programmas sākuma. No muzeja
puses norīkotā persona, parāda vietu, kur notiks pasākums. Pasākuma vietā tiek
nodrošināti: galdi, krēsli, garderobes statnis.
2.2. Pulcēšanās un viesu sagaidīšana (pie kases) (10 min); ekskursija muzejā (40 min.),
ar programmu, kas atbilst vecuma grupai un interesēm;
2.3. Jubilāra apsveikšana (10 min.)
2.4. Līdzpaņemtā cienasta apēšana (30 min);
2.5. Aktivitātes muzejā (iepriekš izvēloties kādu no muzeja piedāvātajām) - spēle „Tas
nav cirks, tas ir dzelzceļš“ (15 min.); - fotografēšanās ar dzelzceļam raksturīgajiem
priekšmetiem – koferis, stacijas dežuranta cepure, signālripa, 15 min - foto orientēšanās
ekspozīcijā (7-12.g) 15 min u.c.
2.6. Brīvs laiks citām aktivitātēm, pasākuma norises vietā, netraucējot pārējos muzeja
apmeklētājus. Organizē paši viesi. 30 - 15 min 2.5. programmas saturs un secība var tikt
mainīta, apmeklētājiem un muzeja darbiniekam iepriekš vienojoties;
3. Uzvedības noteikumi:
3.1. LDzM programmas “Dzimšanas diena muzejā“ apmeklētājiem ir pienākums
nodarbības laikā ievērot vispārpieņemtās ētikas un uzvedības normas;
3.2. Apmeklētājiem aizliegts aizskart un apdraudēt muzeja eksponātus un citas mantas,
kā arī traucēt citus apmeklētājus;
3.3. Apmeklētājiem ir pienākums ņemt vērā visas muzeja darbinieku prasības un
aizrādījumus;
3.4. Apmeklētājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas viņa tīšas vainas vai rupjas
neuzmanības dēļ nodarīti LDzM;
3.5. Apmeklētājs apņemas ievērot tīrību un kārtību koplietošanas telpās, ekspozīcijās un
izstāžu zālēs un pārējā teritorijā.
3.6. Svētku mielastam lūdzam izmantot vienreizlietojamos traukus. Ja nepieciešams
karsts ūdens (10-15 cilv). Jābrīdina iepriekš.
3.7. Ir aizliegts ienest muzeja hallē balonus, pildītus ar hēliju un svinību laikā izmantot
konfeti.

