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Uz kuru Latvijas novadu brauc, katrā var sastapt spilgtas personības ar īpašu stāstu
par kādu sen lolotu sapni, uzdrīkstēšanos un apņēmību to piepildīt. Dažiem šis
stāsts aizvijas līdz galvaspilsētai un ambiciozi sniedzas tālāk līdz ārvalstīm, bet
citi, pateicoties mūsdienu tehnoloģiju iespējām un internetam, izvēlas darboties
savā dzimtajā reģionā. Mēs iepazinām četrus dažādus stāstus par veiksmīgiem
latviešiem, kam internets palīdzējis īstenot veiksmes ceļu tieši tur, kur viņi vēlas.
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Atjaunot seno –

SIRDSLIETA,
NE TIKAI DARBS
Jaunas dzīves piešķiršana senajam ir MAREKA MAMAJA sirdslieta. Jau desmit gadus
viņš, būdams AS Būvuzņēmums Restaurators valdes priekšsēdētājs, veic ievērojamāko
kultūrvēsturisko un arhitektūras objektu atjaunošanu Latvijā.
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an vienmēr bijis aktuāls jautājums– kādu
mantojumu
atstāsim mūsu
bērniem? Varbūt tieši bērnu dēļ
esmu tā iededzies par domu
saglabāt seno, skaisto un vērtīgo,» saka restaurators Mareks
Mamajs. «Kad atnācu uz šo uzņēmumu, no būvniecības un
restaurācijas neko nesapratu –
biju mācījies uzņēmējdarbības
vadību. Taču šobrīd esmu tai
visā līdz ausīm un varu teikt, ka
vecās ēkas un darbs ar tām kļuvis par manu dzīvesveidu. Es
nespēju vienaldzīgi noskatīties
uz ēkām, vērtībām, kas – diemžēl bieži vien apzināti – tiek
laistas zudumā. Lai gan no malas izskatās, ka atjaunots tiek
ne tikai viens, bet vairāki desmiti objektu, realitāte diemžēl nav tik balta, kā to mēģina
mālēt. Sliktā ziņa, ka ļoti daudzas ēkas savu vērtību pazaudē,» saka Mareks. Visiem taču
zināms stāsts par savulaik tik
populāro eiroremontu: tā dēļ
ļoti daudzās senās mājās, greznos dzīvokļos senlaicīgi, burvīgi
dekorējumi pārtapa par rīģipša sienām, griestiem, prastiem
gaismas ķermeņiem, kartona
durvīm un lamināta grīdām. Tādējādi daudzas vērtības neatgriezeniski zudušas. «Cilvēkus,
kas paraduši strādāt ar senām
vērtībām, tās izglābt, šis fakts
sarūgtina. Tāpēc tik ļoti izbaudu iespēju sabojāto atkal pārvērst skaistajā, atdot tam seno
spozmi. Katra ēka vai telpa,
kurā strādājam, ir kā dārgumu
lādīte, kuru atverot parādās kas
skaists,» uzsver Mareks. «Pirms
simts gadiem arhitekti un
amatnieki ieguldīja lielas pūles, lai radītu to krāšņumu, kas
tagad priecē acis un ko ikdienā redzam, šajā valstī dzīvojot.
Jūgendstila pērles, kas atrodas
Rīgā un, piemēram, Liepājā, ir
būvētas, izmantojot lielākoties
roku darbu. Ir necienīgi un nepareizi to visu novienkāršot,

noskaldīt kaut ko nost, aizstāt
ar putuplasta detaļu, rīģipsi vai
ko citu. Mana pārliecība ir, ka
mums jāspēj atlicināt naudu šo
lietu atjaunošanai. Kāpēc? Jo
šodien ļoti, ļoti reti kurš ko tādu
būvē no jauna.»

Izglābt krustapuķes
un Balto zāli
Mareks saka – tomēr Latvijā,
sevišķi galvaspilsētā, vēl arvien
ir daudz pērļu. Daudzas no tām,
kas ir arī valstiski nozīmīgas, atjaunojuši un vēl tikai atjaunos
Mareka vadītā uzņēmuma darbinieki. «Par to man liels prieks,
jo ir sajūta, ka esam kaut mazliet varējuši pielikt roku valstiski
svarīgu objektu glābšanā. Labi
padarīta darba sajūta ir par visiem objektiem, kuros esam
strādājuši, bet daži personiski
man ir īpaši. Piemēram, Vecā
Ģertrūdes baznīca – pēdējais
darbs, pie kura strādājām, bija
baznīcas krustapuķu, kā arī balstošo jumta un fasādes dekoratīvo tornīšu atjaunošana.»
Mareks uzsver – katra ēka,
katrs objekts prasa personisku
pieeju, bet sevišķi daudz nācies
domāt par to, kā vecās, sadrupušās krustapuķes noņemt no
jumta un atrast tehnisku risinājumu tam, lai dekorus ne tikai
restaurētu un uzliktu atpakaļ,
bet arī padarītu tos drošākus
par iepriekšējiem. «Mums nācās izdomāt pilnīgi jaunu krustapuķu koncepciju. Sākot ar
materiāliem un īpašu pārklājumu, kas neļauj mitrumam sūkties cauri betonam, beidzot ar
pašu krustapuķu konstrukciju.
Kad izdodas paveikt ko tādu,
prieks un gandarījums ir neaprakstāms!»
Otrs īpašais stāsts ir par Rīgas
pili. «Sevišķi lepojos ar paveikto Rīgas pils Baltajā zālē, kas
ugunsgrēkā bija cietusi visvairāk. Griesti principā bija nokrituši, saglabājusies tikai viena
maza daļiņa. Bijām spiesti no
tās «lasīt». Daļu griestu atjaunojām, daļu veidojām pilnīgi
no jauna. Vienā telpā nostrādājām gadu, turklāt tajā vienlaikus strādāja 20–30 cilvēku.
Tā kā esmu lojāls šai valstij, uzskatu, ka ēkai, kur mūsu prezidents uzņem viesus, strādā, jābūt kārtībā. Kad darbus pabeidzām, gan es, gan mani kolēģi
bijām ārkārtīgi gandarīti,» uzsver Mareks.

Tomēr ne jau tikai lielpilsētā atrodamas pērles – Mareka vadībā pabeigta burvīgā Elejas
muižas Tējas namiņa restaurācija, veikta Kuldīgas jaunā rātsnama lielās zāles apdares un
polihromā krāsojuma restaurācija un daudzi citi darbi. «Ārpus Rīgas man visvairāk patīk
braukt skatīties Latgali. Gribētu
biežāk, taču no vienas maliņas
jau esmu sācis pētīt šo Latvijas
daļu,» atklāj Mareks.

Cienīt roku darbu
Vai, arī savu māju iekārtojot,
Mareks pievērš uzmanību senām lietām? «Pirms diviem
gadiem ģimenei iekārtoju

lauku mājas? «Manu vecāku
mājas ir Kandavā, viņi savu dzīvi sākuši netālu no Kandavas
laukos. Tajā vietā šobrīd atrodas apstrādāts lauks un divi
ozoli – vienīgā liecība, kuru
es zinu… Blakus ozoliem padomju kolhoza vadoņu vadībā
tika izrakta bedre un iestumta vecvecāku uzbūvētā māja,
kurā tika nodzīvota daļa dzīves.
Lopi bija jāved uz kolhoza fermu, jāpārceļas dzīvot uz pilsētu un jāstrādā kolhozā. Traģiski? Jā. Bet… Lietām piesieties
nav visai labi. Neesmu domājis par šīs vietas atjaunošanu.
Savu ikdienu šobrīd saistu nevis ar vietu, bet ar savu ģimeni,

Mēs, Tele2, priecājamies
un lepojamies ar saviem
klientiem, kuriem tehnoloģijas ļauj paveikt vairāk.
Tādēļ ar lepnumu paziņojam, ka zibenīgais 4G
internets ir pieejams jau
95% Latvijas iedzīvotāju.
Jau līdz šī gada beigām
zibenīgs Tele2 4G mobilā
interneta tīkla pārklājums būs pieejams 97%
valsts teritorijas jeb teju
visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tas nozīmē – Latvijā
būs viens no plašākajiem
4G tīkla pārklājumiem
pasaulē!
Mūsu centienus un attīstību novērtē arī klienti,
un, kā liecina SKDS veiktais pētījums, Tele2 klienti
ir visvairāk apmierinātie
mobilā interneta datorā
lietotāji.
Tā kā esam starptautiska kompānija, tad varam saviem klientiem
nodrošināt zibenīgo
4G internetu arī viesabonēšanā, tai skaitā Lietuvā un Igaunijā, ES valstīs
un ASV.

«Katra ēka, kurā strādājam,
ir kā dārgumu lādīte, kuru
atverot parādās kas skaists.»
dzīvokli vienā no Eižena Laubes ēkām Rīgā. Pilnīga klasika no uzņēmuma ikdienas...
Drusku saglabājies parkets,
griestu veidojumi, logi, durvis. Nedaudz pamainījām plānojumu, taču viss, ko varējām
saglabāt, tur ir palicis. Vecais
čīkstošais parkets divās telpās,
logi, kas nedaudz ziemā pūš,
durvis, no kurām dažas gadu
gaitā ir sagriezušās. Taču to
kādreiz vīri izgatavoja savām
rokām un tam ir pavisam cita
vērtība manās acīs nekā tagad
rūpnieciski izgatavotai kopijai.
Es ļoti cienu roku darbu un cilvēkus, kuri spēj savām rokām
kaut ko izveidot, radīt,» uzsver
Mareks.
Vai Marekam pašam ir sapnis
atjaunot vai izveidot dzimtas

cilvēkiem, kuri ir man apkārt.
Tagad ir jābūt mobilam, jāspēj
gan strauji pielāgoties, gan
strauji pārvietoties.»

Ātra informācijas
apmaiņa
«Mūsdienās arī restaurācijas darbi nav iedomājami bez
iespējas strauji pārvietoties,
apmainīties ar informāciju, kas
iespējams, pateicoties informācijas tehnoloģijām. Šodien
lielākā daļa mūsu darba saistīta ar daudzu fotogrāfiju un
liela izmēra informācijas apmaiņu. Svarīgi ātri un kvalitatīvi ieraudzīt lietas, piemēram,
momentāni nosūtīt bildi arhitektam, īpašniekam, būvuzraugam. Savulaik šāda informācijas apmaiņa bija iespējama

vien reizi nedēļā, kad notika
lielās plānošanas, tagad tas
viss notiek operatīvi un ļoti
strauji. Lielā mērā tāpēc, ka
mums ir gan moderni telefoni, gan Tele2 nodrošina iespēju
apmainīties ar pietiekami liela
izmēra datiem. Līdz ar to birojs
vairs nav primārā darba vieta –
gan es, gan mani kolēģi varam
strādāt un sazināties viens ar
otru pilnīgi jebkur ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē,» uzsver Mareks.
Restauratoru darbs nereti sniedzas arī ārpus valsts robežām.
«Piemēram, 2009. gadā, kad
Latvijā bija mazāk darba, atradām pāris objektu Zviedrijā,
un būtiska kļuva komunikācija
starp mūsu speciālistiem šeit
un zviedru partneriem. Tolaik
sākām sadarbību ar Tele2, kas
kā starptautisks operators varēja nodrošināt ļoti labus nosacījumus. Šo veiksmīgo sadarbību turpinām joprojām. Redzot, kā attīstās tehnoloģijas,
arī mūsu jomā nepieciešamība
pēc saziņas tikai pieaugs.»
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