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Pirmdiena: 
   Uzvedības noteikumi transportam 

Etiķete sabiedriska vietās, atkarībā  no vietas cilvēku dzīvošanai, var 
būt atšķirīgs. Tātad, ko ētikas normas jāievēro transportā? 

Ievadiet pirmos sabiedriskā transporta bērnu,sieviešu un vecāka 
gadagājuma cilvēkiem. Produkcija ir pirmais cilvēks.Galu galā, tie ir 
jāiesniedz iepriekš cilvēku kategorijām rokām. 

Visirms notiek kādā sabiedriskajā transportā vecim 
cilvēkiem,invalīdiem,bērniem un sievietēm. Un tikai tad – Stiprais 
dzimums. 

Jums vienmer ir dot telpu cilviekēm,kam tas nepieciešams.Tatad tas 
var būt vecāka gadājuma cilvēkus,berni,grutnieces. 

Pirms dodaties uz vietas,jums ir jālūdz atļauja. Varbūt tas jau aizņem 
kāds citas. 



Daugavpils novadpētniecības un 
mākslas muzejs. 









EKSPOZĪCIJAS UN IZSTĀDES: 



Vietas kultūras un atpūtas 
 Kādi ir daži, uzvedības normas sabiedriskās vietās? Mums 

ir jāzina, kā uzvesties pareizi dažādas atpūtas un izklaides 
iestādēs. 

 1. Jūs nevarat būt vēlu sākumā filmu vai spēlēt. 
 2. Rindās ar sēdvietām ir jānotiek tā, lai būtu sejas-pret-

sēdi. 
 3. Apskatot attēlu jūs nevarat runāt, smieties skaļi, ir . 

Tāpat, pirms sākat glezna vai veiktspēju, kas vajadzīga, lai 
izslēgtu mobilo tālruni. 

 4. Darbības laika nevar staigāt pa istabu, no ta. 
 5. Ievadot veikalā jums vispirms ir nepieciešams, lai garām 

nāk, un tad iet. 
 



 
 
 
Boulinga apmeklējums 





К нам приехали кинологи 



Principles of Conduct 
Pastāv arī jēdziens’’ etiķete sabiedriskās vietās.’’ Kas tas ir? Tatad,tas ir 
daži neizteikta ētikas normas,kas jāievēro ar cilvēkiem. 
1. Takts. Kā viņi saka, cilvēkiem būtu jāizturas tā,kā vēlaties tos pret 

jums.Jums ir nepieciešams,lai būtu cieņa pret visiem citiem,tad lai 
šis nezināma persona. 

2. Drošība.Jebkura cilvēka uzvedība publiskā vietā jābūt drošiem gan 
sev, gan citiem. 

3. Pieticība. Šodien,šis noteikums tiek bieži netiek ievērot. Tomēr,tā 
nav anulēts. Vīrietis sabiedriskā vietā ir jāskatās pienācīgas. 

4. Personal  telpa.Jāatceras,ka sabiedriskā vietā personai ir arītiesības 
uz privāto telpu. Tādējādi,saskaņā ar šo 

5. Uz ielas jūs nevarat rūpīgi pārbaudīt svešniekiem. 
6. Jūs nevarat apgriezties uz māti vai nekulturālā 

reaģējot,piemēram,’’Hey tevi.’’Mums ir izlikties, ka ši apelācijas 
sūdzība netika uzklausīts. 

7. Kustībā nevar ēst. Tas nav skaisti. 
 
 
 
 
 



 
Центр любознательности для 
детей ЧУДЕСА 





Ceturtdiena: 



Paldies par uzmanību! 


