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POLICISTS KĀ JAUNIEŠA DRAUGS 

1. Pasākuma apraksts 
1.1. Uz pasākumu “Kafija ar inspektori” tiek aicināti jauniešu vecāki un 

Jūrmalas pašvaldības policijas Nepilngadīgo lietu nodaļas inspektore 
Jeļena Lazda, kura pastāstīs par to, kā jārīkojas dažādās situācijās, 
ieteikumi un padomi jauniešu audzināšanā, kā arī pašiem jauniešu 
vecākiem būs iespēja saņemt atbildes uz interesējošiem 
jautājumiem. 

2. Mērķi 
2.1. Izglītot jauniešu vecākus drošības un audzināšanas jautājumos. 
2.2. Izglītot jauniešus viņu pašu drošības jautājumos. 
2.3. Uzlabot sabiedrības un pašvaldības policijas attiecības, tai skaitā 

uzlabot Jūrmalas pašvaldības policijas reputāciju. 
3. Organizatori 

3.1. Pasākumu organizē Projekts “Policists kā jaunieša draugs”. 
3.1.1. Projekta mājaslapa – pkjd.eu; 
3.1.2. Projekta soc. tīkli (Instagram, Facebook) - 

@projekts.pkjd 
3.2. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Jūrmalas pašvaldības policiju. 
3.3. Projekts “Policists kā jaunieša draugs” īstenots ar Jūrmalas domes 

piešķirto finansējumu Jūrmalas jauniešu iniciatīvu konkursa ietvaros. 
4. Pieteikšanas un reģistrēšanās 

4.1. Iepazīties ar informāciju par pasākumu var vietnē: pkjd.eu/kai  
4.2. Reģistrēties pasākumam var, nospiežot pogu “Reģistrācija” un 

aizpildot pieteikšanās anketu. 
4.3. Nosūtot anketu, Jūs piekrītat datu apstrādei un 

aktivitāšu/pasākumu noteikumiem.  
4.4. Dalības apstiprinājums tik nosūtīts WhatsApp vai uz e-pastu, 

atkarībā no izvēlētā reģistrēšanās brīdī. 
4.5. Ja pārdomājāt vai nevarat piedalīties pasākumā, lūdzam pabrīdināt 

par to iepriekš, lai Jūsu vietu piešķirtu citiem.  
4.6. Vietu skaits ir ierobežots! Reģistrācija pasākumam noslēdzas, 

sasniedzot maksimālo reģistrāciju skaitu – 30. 
4.7. Vietu skaits var tikt mainīts! Sekojiet aktuālai informācijai projekta 

mājaslapai un soc. tīklos. 
4.8. Reģistrācijas anketa pieejama līdz pasākuma norisei, lai, gadījumā, 

ja kāds nevar ierasties uz pasākumu, vieta tiktu piešķirta citam 
apmeklētājam. 

5. Norise 
5.1. Vieta – Kauguru kultūras nams, Raiņa iela 110, Jūrmala, LV-2016. 
5.2. Datums –  2022. gada 19. augustā. 

https://pkjd.eu/
https://pkjd.eu/kai
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5.3. Laiks –  17:30. 
5.4. Ieejas maksa – bez maksas. 
5.5. Pasākuma auditorija – bērnu un jauniešu vecāki.  
5.6. Ierodoties uz pasākumu, Jums būs jāpabeidz reģistrēšanās 

pasākumam, ar parakstu apliecinot pasākuma apmeklēšanu.  
5.7. Pasākuma organizatori sarūpēs pildspalvas un lapas pierakstu 

veikšanai.  
6. Informācijas izplatīšana 

6.1. Informācija par pasākumu tiek izplatīta: 
6.1.1. Projekta mājaslapā – pkjd.eu; 
6.1.2. Projekta sociālajos tīklos - @projekts.pkjd; 
6.1.3. Jūrmalas pilsētas mājaslapā – jurmala.lv; 
6.1.4. Jūrmalas avīzē; 

6.2. Brīdinām, ka pasākuma laikā tiks veikta foto un video uzņemšana! 
6.3. Pasākuma laikā uzņemtie foto un video tīkli var tikt publicēti: 

6.3.1. Projekta mājaslapā – pkjd.eu; 
6.3.2. Projekta sociālajos tīklos – Instagram un Facebook 

@projekts.pkjd 
6.3.3. Citos medijos.  
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