Disks I

Video situācija Zaņķī līdz ausīm
Sižets:
Šis ir stāsts par vietējās pašvaldības speciālisti, kas nejauši
kādā vecā lietā atklāj informāciju, kas varētu norādīt uz
potenciālu sabiedrības veselības apdraudējumu. Taču šīs
informācijas publiskošana varētu būt ļoti neizdevīga
pašvaldībai, kurā viņa strādā.
Viņas profesionālais viedoklis liek viņai sabiedrības interesēs izvērtēt visus iespējamos
riskus. Taču priekšnieks grib, lai viņa savus darba pienākumus interpretētu šaurāk, arī it
kā "sabiedrības interesēs".
Darbojošās personas:
Māra, 47 gadi, vecākā speciāliste kādas pilsētas Attīstības departamentā, cer uz
paaugstinājumu, lai kļūtu par departamenta direktora vietnieci. Kopš vīra nāves
pagājušajā gadā viņa ir vienīgā apgādniece sev un meitai Anželikai. Māra zina, ka
Anželikai ir naudas problēmas, augstāka alga tiešām noderētu. Viņai bija labas attiecības
ar Dāvi, taču pēdējā laikā viņš ir kļuvis ļoti nervozs un skarbs. Mārai ir nepieciešama
Dāvja rekomendācija, lai dabūtu paaugstinājumu.
Dāvis, 45 gadi, ambiciozs pilsētas Attīstības departamenta vadītājs. Viņa karjera tagad ir
neskaidra. Viņš jūt, ka citi grib iegūt viņa amatu. Viņam ir jāatskaitās pilsētas mēram
personīgi par departamenta darba efektivitāti. Jaunais mērs nepārtraukti vērpj intrigas, lai
iegūtu kontroli pār pilsētas domi. Tas viss iedzen Dāvi stresā, bet medikamenti palīdz.
Anželika, 27 gadi, studente, kas veic pētniecisko darbu, lai iegūtu doktora grādu ķīmijā.
Viņas stipendija ir gandrīz beigusies. Mamma nespēj dot vairāk naudas, tāpēc viņa meklē
pusslodzes darbu, lai varētu pabeigt studijas. Mātei un meitai ir ļoti tuvas attiecības.
Andrejs, 25 gadi, Attīstības departamenta darbinieks, labas publiskās pārvaldes
piekritējs. Viņš gribētu dot iesīkstējušajam departamentam jaunu stimulu, kas būtu ļoti
noderīgs. Ir nepatīkami, ka kolēģi ir ieinteresēti tikai karjeras attīstībā un tos nemaz
neinteresē nodrošināt tik elementāras lietas kā labas informācijas sistēmas.
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Disks II

Video situācija Viens mirklis un esi jau garām
Sižets:
Nelielas piejūras pilsētas pašvaldības padomes locekļi pulcējas
Pašvaldības attīstības komitejā, lai lemtu, kuru no teritorijas
attīstības plāna grozījumiem rekomendēt pašvaldības padomes
apstiprināšanai.
Viens
no
iesniegtajiem
plānošanas
priekšlikumiem paredz izveidot pilsētā atpūtas centru ar laivu
piestātni un kazino. Šis priekšlikums paredz plašu attīstību, kura
pilnīgi izmainīs pilsētu. Otrais priekšlikums, kuru iesniedza vides
aizsardzības jomā strādājošā NVO, paredz dabas parka un
ekotūrisma centra izveidi, lai piesaistītu vietējos un ārzemju ekotūristus. Trešais
priekšlikums nāk no ārzemju lielveikalu tīkla īpašnieka, kurš grib uzbūvēt pilsētā kārtējo
lielveikalu.
Komitejas locekļi ir padomes deputāti un reizē strādā dažādās darba vietās šinī pilsētā.
Viņiem visiem ir savas profesionālās nodarbošanās un privātās (ieskaitot reliģiskās un
politiskās) intereses vietējā sabiedrībā.
Padomes priekšsēdētāja bija nesen ievēlēta ar solījumu ieviest izmaiņas pašvaldībā. Lai
nodrošinātu, ka komitejas lēmums ir neatkarīgs, viņa nolēma atturēties no piedalīšanās
komitejas sanāksmē un apsolīja atbalstīt komitejas lēmumu, lai kāds tas nebūtu. Viņa
pārstāv Progresīvo partiju, kura ir "varas partija" nacionālā līmenī pēdējos trīs gadus. Ja
komiteja un padomes priekšsēdētāja atbalstīs stratēģijas projektu, viņai būs vairākums
balsu un grozījumi tiks akceptēti padomē.
Komitejas locekļi nav vienprātīgi jautājumā par izmaksām, sociāliem un vides
jautājumiem. Viņi arī nevar vienoties par savu privāto interešu un īpašumu deklarēšanu,
jo šī ir tik maza pilsētiņa, kurā "katrs par katru tāpat visu zina".
Darbojošās personas:
Beāte Melne-Tomiņa ir vietējās nekustamo īpašumu aģentūras līdzīpašniece. Kā
pašvaldības padomes priekšsēdētāja viņa ir apsolījusi atbalstīt komitejas lēmumu, lai kāds
tas nebūtu. Viņa mēģinājusi iegūt valdības reģionālās attīstības ministra no Progresīvas
partijas, kurš, pirms viņš aizgāja politikā, bija viņas firmas partneris, solījumu, ka viņš
dabūs valdības finansiālo atbalstu attīstības plānam, kad pašvaldībai, to īstenojot, radīsies
finansiālās grūtības.
Viena no komitejas dalībniecēm
Rita, strādā par Progresīvas partijas ministra padomnieci. Klīst baumas, ka šī partija ir
saistīta ar celtniecības un teritorijas attīstības firmu, no kuras (kā daudzi uzskata) partija ir
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saņēmusi lielus ziedojumus pēdējo gadu garumā. Progresīvajai partijai pēc pēdējām
vēlēšanām ir neliels balsu vairākums pašvaldības padomē.
Katrīna, ir profesionāla sociālā plānotāja, strādā nelielā konsultāciju firmā. Viņas vīrs ir
labi pazīstams vietējais vides aizsardzības aktīvists, strādā NVO, kura iestājas pret
atpūtas centra un kazino projektu un piedalās kopuzņēmumā, kurš piedāvā izveidot dabas
parku.
Dainis, ir vietējais grāmatvedis, strādā firmā, kura sadarbojas ar vietējiem uzņēmumiem.
Viņa māte - sieviete cienījamā vecumā - ir ieguldījusi savu naudu kazino akcijās. Kazino
piedalās attīstības konsorcijā, kurš ir ieinteresēts pieteiktajā attīstības plānā. Viņa kļuva
bagāta pirms dažiem gadiem, kad laimēja nacionālajā loterijā.
Toms, pārstāv baznīcu, kura aktīvi piedalās sociālajā programmā, lai sekmētu
nodarbinātību jauniešu vidū. Baznīca ir mēģinājusi nostiprināties pašvaldībā: tā grib
uzcelt pilsētā jauniešu centru, bet tai ir bijušas grūtības iegūt padomes atbalstu šim
projektam. Daudzi uzskata, ka baznīcu atbalsta Kristīgo demokrātu partija, galvenā
opozicionārā partija nacionālajā līmenī. Toms un viņa baznīca stingri iestājas pret
azartspēlēm, jo tās kaitējot "ģimenes vērtībām".
Lauris ir žurnālists vietējā avīzē un televīzijā. Viņš, ne bez panākumiem, spekulē arī
vērtspapīru tirgū. Viņš ir vietējās avīzes galvenā redaktora draugs. Kā uzmanīgs
žurnālists Lauris vienmēr ieraksta savas sarunas ar "svarīgiem cilvēkiem" savā diktofonā,
lai vēlāk, ja vajadzēs, atgādināt viņiem par to, ko viņi ir teikuši.
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Disks III

Video situācija Privāts darījums
Sižets un darbojošās personas:
Kādas ministrijas Apmācības un attīstības departamenta
direktors
Vents Malējs vienmēr ir ļoti uzmanīgi izturējies pret saviem
karjeras pavērsieniem un pēdējā pārcelšana uz Rīgu nebija
izņēmums. Vents pat panāca, ka ministrija piekrita, ka viņš
nebūs zaudētājs sakarā ar dzīves dārdzību Rīgā – tas ir
izdevies tikai retajam no viņa kolēģiem. Tagad viņa ģimene
runā par palikšanu galvaspilsētā pavisam. Naudas apstākļi,
protams, ir spiedīgi, jo viņiem ir jāiztiek bez Janas ienākumiem, taču viņi tiek galā labi.
Problēma tagad ir tā, ka Jana grib pirkt māju, kuru viņi līdz šim ir nomājuši un kuru tagad
viņiem piedāvā par izdevīgu cenu sakarā ar ātru pārdošanu. Vents saprot, ka Jana šīs
pārcelšanās dēļ ir cietēja, un ne tikai naudas ziņā. Formāli ņemot, ministrijas uzturēšanās
pabalsts tiek maksāts tikai kā kompensācija par īres izmaksām, bet, tikai izmantojot šo
naudu, mājas pirkšana kļūtu par iespējamu.
Turklāt, ko gan nozīmē "neciest zaudējumus"? Un jebkurā gadījumā ministrija bija
gatava maksāt uzturēšanās pabalstu visus trīs gadus, ja viņi izvēlētos īrēt ... Kur gan tiek
nodarīts ļaunums?
Atbalstošā sieva
Jana ir savu padarījusi – pārcēlusi ģimeni (atkal!) uz Rīgu, sarāvusi kontaktus ar saviem
radiniekiem un draugiem mājās Liepājā, aizgājusi no laba darba tikko kā tajā parādījās
labas izredzes, un atbalstījusi savu ģimeni visā smagajā astoņpadsmit mēnešu
iekārtošanās posmā.
Izskatās, ka pēkšņā iespēja nopirkt šo jauko māju, kuru viņi līdz šim īrējuši, par ļoti
izdevīgu cenu tagad tiks palaista garām, jo Vents ir ļoti piesardzīgs, pārāk uzmanīgs par
nenozīmīgām detaļām. Galu galā, ministrija ir gatava kompensēt īres maksu vēl pusotru
gadu. Tad kāpēc gan nevarētu izmantot pabalstu vēl sešus mēnešus, lai tiktu pie mājas, kā
arī ietaupītu ministrijai naudu vēl par gadu? Tādējādi ieguvēji būtu visi!
Ja tikai Vents domātu tāpat... Viņi ir pārcēlušies septiņas reizes 16 gadu laikā un Vents
vēl nekad nav pat sapakojis vienu kasti - tas vienmēr ir bijis viņas darbs. Tas viss izskatās
tik negodīgi.
Nodaļas vadītājs
Majors Alhimovičs ātri visu apgūst. Viņš atnāca ministrijā pirms sešiem gadiem ar
domu, ka viņš varētu uztaisīt labu karjeru, bet tādu iespēju departaments nepiedāvāja.
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Taču viņš tagad zina visu par departamenta apmācību un attīstības vajadzībām un
stratēģijām, kā arī par IT un grāmatvedības sistēmām, departamenta cilvēkresursu
vadības datu bāzi un tās korupcijas novēršanas stratēģijām. Viņš arī zina par katru, kuram
ir kāda loma katrā no šīm jomām.
Viņš dažreiz ar apmierinājumu atceras, ka ar Salliju Kušķi, kura šobrīd ir Data Futures
valdes locekle un drīz varētu kļūt par viņa priekšnieci, viņš pirmoreiz iepazinās kādas
grāmatas par "Peļņas paaugstināšanu ar stratēģiskās plānošanas palīdzību" vai kaut ko
tamlīdzīgu prezentācijā. Viņa kaut kādā veidā bija sajutusi, ka viņš sirds dziļumos vairs
nebija pieķēries šim darbam. Un viņa toreiz bija teikusi, ka ministrija viņam neko citu
nav devusi, kā tikai padarījusi viņa dzīvi par vēl smagāku...
Līdz ar to viņam ir īpaša interese par šo iepirkuma konkursu. Ministrijai noteikti ir
vajadzīga tāda kompānija kā Data Futures. To zināja visi. Un pie mums taču ir brīvs
tirgus.
Administratore
Franciska tikai vēlas būt pozitīva – un labs komandas spēlētājs. Taču neviens tam
neatbild, un situācija Apmācību un attīstības departamentā sāk kļūt saspīlēta. Piemēram,
jaunais departamenta direktors Vents Malējs: ar viņu ir ļoti grūti sarunāties, it kā viņš
kaut ko slēptu. Un majors Alhimovičs: parasti diezgan mierīgs, tomēr pēdējā laikā izturas
dīvaini. Pat rinda pie rakstāmlietu veikala, kad kasieris nepareizi saprata, kas bija viņas
lietas un kuras departamentam. Tik nejauki!
Pēdējā laikā viņas draugs bija gatavs pastāstīt baumas par majoru Alhimoviču. Bet viņam
taču ir jāuztur sakari ar cilvēkiem IT nozarē, lai efektīvi darītu savu darbu... Pēc sarunas
ar savu mammu nedēļas nogalē Franciska nolemj "nemodināt gulošos vilkus", kā teiktu
vecajos laikos.
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Disks IV

Video situācija Ziemassvētku dāvanas
Bruņoto spēku bāzes personāls gatavojas Ziemassvētku
vakaram. Visiem ir svētku noskaņojums, tikai īstai ballītei
vēl pietrūktu dažas pudeles stipru dzērienu. Un pēkšņi, kāda
veiksme, - tieši pasākuma priekšvakarā bāzes pārtikas
piegādātājs pateicībā par labu sadarbību piedāvā vairākas
pudeles laba skotu viskija. Bāzes darbinieki ir izvēles priekšā
– pieņemt dāvanu vai ne.

Video situācija Nerakstīta vienošanās
Jūras spēku bāzes tehniskā nodrošinājuma daļas vadītājam ir steidzami nepieciešams
salabot personīgo auto. Viņš vēršas pie autoremonta darbnīcas vadītāja ar lūgumu to
izremontēt – ārpus kārtas un izmantojot darbnīcas detaļas. Darbnīcas vadītājs nāk pretī,
paturot prātā, ka viņa draugs piedalās tehniskā nodrošinājuma daļas rīkotajā iepirkuma
konkursā par autoriepu iegādi.
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