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5. LAPPUSE

NEDĒĻAS VIESIS

Taisns prāts un dzidra sirds — policijas 
priekšnieka veiksmes atslēga

Mārīte Jankeleviča

Pavisam drīz, 1. jūnijā, apri-
tēs divi gadi, kopš Valsts policijas 
Kurzemes reģiona pārvaldes Tal-
su iecirkni vada Juris Visockis. 
Cilvēks, kura darbi un sasniegumi 
parāda, cik viņš ir mērķtiecīgs un 
prasīgs, tajā pašā laikā visa līdz-
šinējā sadarbība, tajā skaitā in-
tervija šim materiālam, bijusi pie-
pildīta ar cilvēcīgumu un humoru. 
Novērojums no malas: J. Visockim 
piemīt apbrīnojamas spējas sa-
glabāt mieru un katram uzrunā-
tajam cilvēkam veltīt uzmanību, 
ieklausīties un iedziļināties, lai 
vai kāda tēma tiktu apspriesta. Jā, 
fleksibls, laikam jau tādam jābūt 
ikvienam priekšniekam.

J. Visockis dzimis 1982. gada 
9. septembrī Tukumā. Ģimenē viņš ir 
vidējais  bērns,  vecāka  ir  māsa  Inna, 
bet  jaunāks  —  brālis  Vitālijs.  Brālis 
strādā  par  šoferi,  savukārt  māsa  ir 
skolotāja Tukuma 3. vidusskolā. 
Mamma Vija dzimusi Talsos, mā-

cījusies  Laidzes  tehnikumā,  tā  ka 
saknes  Talsu  pusē  ievītas  jau  pirms 
krietna laika. Tēvs Viktors ir tukum-
nieks, visu mūžu strādājis par šoferi, 
savukārt mamma — par grāmatvedi.
Ar  vecvecākiem bijušas  tuvas  at-

tiecības,  vairākas  vasaras  aizvadītas 
pie  viņiem  laukos,  Tukuma  novada 
Sēmes  pagastā.  Tur  Juris  iemācījies 
visus lauku darbus, bet prātā palikusi 
biešu ravēšana.
Kā  izrādās,  esošais  policijas 

priekšnieks savu nākotni sācis plānot 
jau desmit gadu vecumā. Arī tēvs pēc 
dienesta bijis saistīts ar spēka struktū-
rām. Juris bērnībā aizrāvies ar riteņ-
braukšanu, un, kad uzzinājis, ka tēvs 
jaunībā bijis riteņbraucējs, nepacietī-
gi  gaidījis  12  gadu  vecumu,  lai  varē-
tu  lietai  pieķerties  nopietnāk.  Tā  ir 
J. Visocka sirdslieta vēl līdz šai dienai.
«Ja  mūsdienās  bērnus  nevar  da-

būt  ārā,  tad mani  savulaik  nevarēja 
dabūt  mājās,  jo  miljons  zvaigžņu 
viesnīcas  skats  debesu  velvē  šķita 
fantastisks,» teic Juris.
Pirmās skolas gaitas policijas 
priekšnieks
uzsācis  Tukumā,  Ernesta  Birznieka-
Upīša pamatskolā. Tā kā puisis uzrā-
dīja labus sasniegumus sportā, pēc 7. 
klases  Juri  aicināja mācības  turpināt 
Murjāņu sporta ģimnāzijā. Tā kā šajā 
skolā bija nepieciešamas labas zināša-
nas fizikā un ķīmijā, Juris sāka mācī-
ties Tukuma 2.  vidusskolā,  lai  sevi  jo 
īpaši pilnveidotu tieši šajos priekšme-
tos. «Gada laikā ieguvu ļoti labas zinā-
šanas, un pēc 8. klases pārvācos dzīvot 
uz Murjāņiem,» atceras J. Visockis.
Jurim skolas laikā mīļākais mācību 

priekšmets  bija  matemātika.  Ar  ci-
tiem puišiem  sacentušies,  kurš  ātrāk 
atminēs  «Cieto  riekstu»  uzdevumus. 
Pēc  tam pie sirds  ļoti gājusi  literatū-
ra, jo sācis daudz lasīt grāmatas. Viņš 
piedalījies  arī  valsts mēroga  sacensī-
bās domrakstu sacerēšanā, guvis atzi-
nības rakstus; patikusi arī vēsture.
Mājās no Murjāņiem puisis brau-

cis reti, aptuveni reizi mēnesī vai kā 
treneris atļāvis. Režīms stingrs: jāce-
ļas 6.00, jāveic rīta rosme, kam seko-
ja brokastis un mācību stundas. 10.00 
treniņš,  tad  pusdienas,  mācības  un 
atkal treniņš aptuveni trīs stundu ga-
rumā. Pēc tam vēl jāpilda mājas dar-
bi.  Plus  sacensības  un  nometnes… 
«Tas  disciplinēja  un  ielika  noteiktos 
rāmjos. Ar  laiku to nemani,  jo kļūst 
par ikdienu,» komentē J. Visockis.
Murjāņos viņš absolvējis 12. klasi 

un nokļuvis  lielas  izvēles priekšā — 

No kreisās: dēls Tomass (astoņi 
gadi), sieva Līga, Juris, viņam klēpī 
dēliņš Toms (viens gads), meita Paula 
(13 gadi).            Personiskā arhīva foto

Talsu iecirkņa darba rezultāti ar jau-
no priekšnieku Juri Visocki tikai kāpu-
ši uz augšu.                           Autores foto

Bērnībā ar savu pirmo velo-
sipēdu.   

Iestājoties Latvijas Policijas akadēmijā, pir-
mo mēnesi bija jādzīvo meža apvidū Garkalnē 
sūros apstākļos. Juris Visockis — otrais galda 
labajā pusē.                          

ko darīt tālāk? «Vecāki, protams, tei-
ca, ka jāturpina mācības, ritenis jāliek 
pie malas. Tā bija kā rokas atdalīšana 
no sevis. Tas bija  laiks (2000. gads), 
kad  Latvijas  Riteņbraucēju  federā-
cijā bija jukas, tāpēc riteņbraukšanai 
vairs nesaskatīju jēgu un uzsāku po-
litikas zinātnes studijas Latvijas Uni-
versitātes  Sociālo  zinātņu  fakultātē. 
Pēc gada studijas pametu,  jo vecāki 
lika apgūt kaut ko, kas tuvāk zemei,» 
atklāj J. Visockis.
Jaunietis atkal bija izvēles priekšā 

un nolēma studēt Latvijas Sporta pe-
dagoģijas  akadēmijā,  bet  brīdī,  kad 
to izdomāja, bija pavasaris, savukārt 
dokumentu  iesniegšana  notiek  au-
gustā.  Tad  viņš  uzzināja,  ka  notiek 
uzņemšana Latvijas Policijas akadē-
mijā. «Intereses dēļ aizgāju. Mēģinā-
ju. Iesniedzu dokumentus, nokārtoju 
eksāmenus,  un  mani  uzņēma.  Ra-
dos  gan  neviena  policista  nav  bijis. 
Aizgāju tur mācīties, nesaprotot, kā 
norit policijas darbs. Darba specifika 
likās  kā Morzes  ābece,»  pauž Talsu 
iecirkņa priekšnieks.
Tiem, kuri uzņemti, pirmais gads 
bija jāpavada kazarmās
un mēnesis jādzīvo meža apvidū Gar-
kalnē  sūros  apstākļos  ar  armijas  re-
žīmu.  «Dzīve  izspēlē  dažādus  jokus. 
Kad mūs no Rīgas aizveda uz Garkal-
ni, pēc saraksta notika pārbaude. Pie-
ci cilvēki pēkšņi nebijām sarakstā, es 
tajā skaitā. Sacīja, ka neesam uzņem-
ti. Bijām sašutuši. Kad atbrauca kole-
džas direktore, viņa paskaidroja, kas 
bija  noticis,  —  sarakstā  ielikti  dažu 
priekšnieku bērni, tāpēc mūs izstūma. 
Kad  vaicāju,  kāpēc  tomēr  paliekam, 
viņa atbildēja, ka šie priekšnieku bēr-
ni galu galā neieradās. Attieksme pret 
cilvēkiem vienkārši neaptverama,» ar 
atmiņām dalās Juris.
Pirmais  mēnesis  Garkalnē  bijis 

ļoti smags, jo jaunie studenti morāli 
sagrauti, katram parādīta viņa vieta. 
Paralēli  studijām  topošais  policijas 
darbinieks arī strādājis. Tā kā režīms 
bijis  ārkārtīgi  smags,  pēc  gada  viņš 
sapratis, ka jāizvēlas: skola vai darbs. 
Koledžu  Juris  absolvēja  2005.  gada 
janvārī  un  mēneša  beigās  jau  sāka 
strādāt toreizējā Tukuma rajona po-
licijas pārvaldē, kārtības policijas no-
daļā par iecirkņa inspektoru Engurē, 
kur pavadīja trīs gadus. Koledžā viņš 
ieguva pirmā līmeņa augstāko izglītī-
bu un virsnieka pakāpi — leitnants.
Tā  paša  gada  novembrī  jaunais 

policists  iestājās  Latvijas  Policijas 
akadēmijā,  lai  studētu  neklātienē. 
Paralēli  darbam  un  studijām  viņš 
pašmācības  ceļā  mācījās,  lai  iegūtu 
sertifikātu  eksperta  darbam.  Divi 
gadi  aizvadīti  eksperta  amatā  Tu-
kumā,  Kriminālistikas  pārvaldē. 
2009.  gada decembrī  J. Visockis  ie-
guva maģistra grādu tiesību zinātnēs.
2010.  gadā  Juri  aicināja  uz  Tu-

kumu,  operatīvo  vadības  nodaļu, 

dežūrdaļā  par  dežurantu.  Tur  viņš 
aizvadīja  divus  gadus,  kļūstot  par 
nodaļas  vadītāju,  un  arī  šajā  amatā 
aizvadīti divi gadi. Pēc tam piedāvāts 
vadīt visa iecirkņa inspektoru darbu.
No 2015. gada 1. jūnija 
J. Visockis ieņem Talsu iecirkņa 
priekšnieka amatu. 
«Uzskatu, ka savas karjeras laikā 

esmu iemācījies ļoti daudz, katrā vie-
tā apgūstot jaunas zināšanas un pras-
mes. To novērtēja arī vadība, jo vie-
nā dienā pie manis kabinetā  ienāca 
priekšnieks (Tukumā) un garāmejot 
sacīja, ka Talsu iecirknī nepieciešams 
jauns priekšnieks. Rīgā sapulcē mani 
izvirzījuši  šim  amatam. Un  noteica: 
«Tikai  aizmirsām  tev  pavaicāt,  vai 
piekrīti!» Atkal biju  izvēles priekšā. 
Man tika dota viena diena, lai izlem-
tu, vai piekrītu. Sapratu, ja pateikšu 
«nē», arī turpmāk dzīvē tas būs «nē» 
daudzos jautājumos. Mani brīdināja, 
ka nebūs viegli, zinot, kas  te noticis 
pirms tam, bet uzmundrināja un sa-
cīja,  ka  viss  izdosies.  Protams,  nav 
viegli,  jo  visu  laiku  ir  jābūt  apritē, 
jāsadarbojas ar ļoti daudzām institū-
cijām,  iestādēm,  sabiedrību.  Daudz 
kas  jāzina  un  nepārtraukti  sevi  jā-
pilnveido,» stāsta J. Visockis.
Runājot  par  nākotni,  viņš  stāsta, 

ka darāmā vēl daudz, bet «kuģis uz-
ņēmis  pareizo  kursu».  «Vietnieki  ir 
ļoti labi speciālisti, jo bez viņiem un 
darbiniekiem viss pārējais neietu uz 
priekšu tik labi, kā tas notiek pašlaik. 
Ņemot vērā, ka valstī esmu jaunākais 
Valsts policijas  iecirkņa priekšnieks, 
visa dzīve vēl ir priekšā. Sevi vienno-
zīmīgi  redzu Valsts policijā,»  ir pār-
liecināts J. Visockis.
Kā  izrādās,  papildu  visam  Jurim 

ir  arī  pārrunu  vedēja  krīzes  situā-
cijās  profesija,  proti,  viņš  runā  ar 
cilvēkiem,  kuri  grib  veikt  pašnāvī-
bu. «Esmu strādājis ar cilvēkiem uz 
tiltiem, kas gatavojušies  izdarīt paš-
nāvību nolecot.  Ir  bijušas  daudz  un 
dažādas situācijas ar pašnāvības mē-
ģinājuma  gadījumiem,  bet  sabied-
rībai  to neakcentējam,  jo Valsts po-
licijai  tā  ir  tabu  lieta. Šajā profesijā 
ieguvu  atbilstošu  izglītību, mācoties 
Baltijas  Drošības  skolā;  pērn  iegu-
vu  otro  līmeni.  Latvijā  esam  tikai 
septiņi  šīs  jomas  speciālisti.  Izbrau-
cam  uz  notikumiem  un  runājam  ar 
cilvēkiem,  lai  viņus  atgrieztu  dzīvē. 
Pēc tam turpinām ar viņiem kontak-
tēties.  Kad  šie  cilvēki  pasaka  «pal-
dies!»,  tas  ir  lielākais gandarījums,» 
pauž Juris.

Kā izrādās, Talsos notikuši būtiski
policijas priekšnieka dzīves momenti. 
Talsu Romas katoļu baznīcā viņš lau-
lājies,  te kristīti arī viņa bērni. Bieži 
pirms tam svētdienās braucis uz diev-
kalpojumiem tieši uz Talsiem. Katoļu 
ticībā Juri ievadījusi vecāmāte Melā-
nija Taļerko no mammas puses. «Jau 
mazs  būdams,  pabeidzu  svētdienas 
skolu,  mani  bieži  veda  uz  baznīcu, 
pēc tam gāju pats. Esmu kristīts, svē-
tīts,  iestiprināts,»  saka  Juris.  Viņam 
ļoti nepatīk apmeklēt konkrēti vienu 
baznīcu,  uz  Svētajām  Misēm  dodas 
daudzviet. Savulaik  trīs gadus Tuku-
ma Romas katoļu baznīcā bijis minis-
trants (priestera palīgs).
«11 gadu vecumā kopā ar māsu gāju 

svētceļojumā  no  Tukuma  uz  Aglonu. 
Tas  bija  liels  piedzīvojums,  jo  dienā 
bija jānoiet aptuveni 40 kilometru. Trīs 
nedēļu garumā. Protams, nebija viegli, 
kājas  un  rokas  piepampušas,  tulznai-
nas,  tomēr  gandarījums  rezultātā  ir 
neatsverams. Un tas laiks, kas pavadīts 
garīgā  vidē,  ir  neaprakstāms,  jo  dod 
jaunu  spēku  virzīties  uz  priekšu.  Ļoti 
patika  tas, ka atklāju un redzēju dau-
dzas jaunas vietas, baznīcas, to iekārto-
jumu, ērģeles; tas spilgti palicis atmiņā. 
Svētceļojumā doties  iesaku  jebkuram, 
jo  tādā  veidā  var  sevi  lieliski  attīrīt,» 
dalās  J.  Visockis.  Ja  būtu  laiks,  viņš 
svētceļojumā gribētu doties vēlreiz.
Riteņbraukšanu  viņš  nav  nolicis 

pie malas,  turpina  ar  to nodarboties 
amatieru līmenī, piedalās sacensībās. 
Pērn  Latvijas  olimpiādē  pārstāvējis 
Talsu vārdu, Latvijas čempionātā šo-
sejas  riteņbraukšanā grupas braucie-
nā  izcīnīta  15.  vieta.  «No  cīņu  bied-
riem guvu  labus atzinības vārdus, kā 
nekā  ikdienā  esmu  kabineta cilvēks. 
Par mani  jau  smejas:  nu,  policist,  tu 
nu gan visiem rādi… Šajā ziņā neie-

tilpstu klasiskā poli-
cista rāmjos ar apa-
ļu  vēderu,  jo  aktīvi 
sportoju  un  uzturu 
sevi  fiziskā  kondī-
cijā,»  smej  iecirkņa 
priekšnieks.  Ar 
sportu  vīrs  nodar-
bojas  katru  brīvu 
brīdi — gan nedēļas 
nogalēs,  gan  darba 
dienu  vakaros.  Pa-
pildu  riteņbraukša-
nai  ir arī peldēšana 
un skriešana.
Ar sievu Līgu
Juris  iepazinies, 
kad  sācis  strādāt 
Engurē. «Viņa pati 
ir  engurniece,  no-
skatīja  mani,  kad 
sāku  tur  strādāt. 
Ciemā  parādās 
policists,  jauns  un 
stalts,  visi  uzreiz 
noskaidro  situāciju 
un  uzdod  dažādus 
jautājumus.  Līga 
atrada  dažādus  ce-
ļus,  kā  pie  manis 
nokļūt,  un  viss  sā-
kās,» pauž J. Visoc-
kis.  2006.  gadā  abi 
mija  laulības  gre-
dzenus,  pērn  atzī-
mētas Rožu kāzas.
Sieviņa  strādā 

par frizieri, ģimenē 
tiek  audzināti  trīs 
bērni.  «Ja  viss  ir 
sakārtots  un  katrs 
zina  savu  darbu, 
kas  jāpaveic,  tad 
nav grūti. Protams, 
ir  tas  vecums,  kad 
bērnam sāk ārā  līst 
ragi,  bet,  ja  kārtī-

gi  izrunājies,  paskaidro  un  uzklausi 
viņa domas, tad viss  ir kārtībā. Bēr-
ni  zina,  ka  ar mani nevar  jokot par 
nopietnām lietām. Līdz  laikam, kad 
esmu atbraucis no darba, jābūt izpil-
dītiem mājas darbiem, un es tos vien-
mēr  pārbaudu. Cenšos motivēt,  lie-
kot saprast, ka tas vajadzīgs viņiem, 
nevis man,» stāsta J. Visockis.
Tā  kā  ģimene  dzīvo  Engurē,  vi-

ņiem  ir  tradīcija  doties  kopīgās  pa-
staigās gar jūru, jo tas nomierina un 
saliedē. Ziemassvētki vienmēr tiekot 
pavadīti kuplā radu saimē pie Līgas 
vecākiem. Ja kādam jāatzīmē jubile-
ja,  pulcējoties  tikai  savējiem,  sanāk 
25 cilvēki. «Kā uz nelielām kāzām,» 
smejas Juris.
Kad  lūdzu  policijas  iecirkņa 

priekšniekam  minēt  sev  raksturī-
gākās  rakstura  iezīmes  bez  manis 
pieminētajām  —  disciplinēts  un 
mērķtiecīgs — viņš min: prasīgs. Kā 
mīnusu sevī viņš uzskata darbaholis-
mu.  Ikdienā esot grūti  atslēgties no 
darba  jautājumiem,  jo  darba  laiks 
viņa  amatā  ir  ļoti  izstiepts  jēdziens. 
Vislabāk  palīdzot  riteņbraukšana, 
kad iespējams izvēdināt galvu.
Pati  galvenā  vērtība  dzīvē —  ģi-

mene.  «Darbs  var mainīties,  bet  ģi-
mene ir tikai viena. Viņi ar mani būs 
kopā  vienmēr,  gan  priecīgos,  gan 
skumjos  brīžos.  Tas  ir  jāsaprot,  lai 
cik grūti nāktos. Zinu, ka darba dēļ 
daudz  laika  nozogu  savai  ģimenei, 
bet  to  vienmēr  cenšos  kompensēt 
brīvdienās.  Pirms  precējos,  sievai 
teicu, ka nebūs viegli manas profesi-
jas dēļ. Varu saņemt telefona zvanus 
nakts  vidū vai  svētku  laikā, un man 
ir  jādodas  prom.  Līga  ir  saprotoša, 
varu teikt tikai to labāko. Viņa ir kā 
mans zelta gabals, ko negribu visiem 
rādīt,» teic J. Visockis.


