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«Esmu komandas cilvēks»
Aiga Naudiņa
Šīs nedēļas viesis ir Latvijā zināms cilvēks. Viņš ar darbu pierādījis, ka spēj būt ne tikai veiksmīgs uzņēmējdarbībā, bet arī
ieguldīt laiku, idejas un savus līdzekļus kultūrvēsturiskas vietas
sakārtošanā. Šaubos, vai vēl kaut
kur Latvijā pašlaik notiek tik lielas, vēsturiski nozīmīgas vietas
atjaunošana kā Laucienes pagasta Nurmuižas pils kompleksā, ko
2005. gadā iegādājās Oļegs Fiļs.
Sarunā viņš atzīst, ka par šo objektu var stāstīt daudz, jo arī ikdienā, pildot a/s «ABLV Bank»
vadītāja pienākumus, domas ik
pa laikam aizved pie darāmajiem
darbiem Laucienes pusē.

— Kā jūsu ceļš atveda līdz Nurmuižas pilij?
— Nurmuižas pils kompleksu iegādājos 2005. gada sākumā. Taču
pirms tam divus gadus braukāju pa
Latviju un interesējos par skaistām
vietām, jo mums ir daudz piļu un
muižu, kas atrodas kritiskā stāvoklī.
Sākumā iepatikās Lāņu muiža, kas ir
maza mednieku muižiņa ar pāris palīgēkām Salacgrīvas pusē. Tā bija pašvaldības īpašumā, un tirdzniecība nenotika. Apskatīju Jelgavas pusē esošo
Bramberģes muižu. Tolaik pamanīju
sludinājumu, ka Talsu rajonā tirgo
pili. Mani reklāma uzrunāja, jo domāju, ka tas ir liels objekts, kur skaisti iekārtots interjers… Šo objektu
tirdzniecībā pārdeva starpnieki, kuri
arī pirmo reizi šo vietu parādīja. Viņi
ieveda mani pa lielajiem vārtiem, apskatījām pils ēku, bet palīgēkas neiz
staigājām. Ar starpniekiem kontakts
vairs nesanāca, taču objekts visu laiku
bija prātā. Sāku meklēt, kas ir šī kompleksa īpašnieki, un atradu Ozolu ģimeni Vācijā. Sazinājos, un viņi piekrita muižas kompleksu pārdot.
Jūs varat iedomāties, kāda te bija
situācija — viss aizaudzis, jumts bija
tikai pils ēkai, mazliet doktorātam un
darba zirgu stallim. Smēde, lielais stallis un lielā klēts, kas kolhoza laikā nodega, bija bez jumta. Nopirkdams šo
kompleksu, cerēju, ka daudz līdzekļu
nebūs jāiegulda. Paies pāris mēnešu,
un darbi būs pabeigti. Tolaik nezināju, ka šeit dzīvoja arī vairākas čigānu
ģimenes, kuras malkas trūkuma dēļ
izzāģēja vērtīgas koka konstrukcijas.
— Pēc objekta iegādes bija jādomā, kā sākt to sakārtot?
— Bija jāmeklē apsaimniekotājs.
Toreiz vēl nepazinu savu projekta
vadītāju Aināru Ķego un arhitektu
Ēriku Cērpiņu. Šādu kultūrvēsturisku
objektu rekonstrukcijā, lai pēc tam
tos varētu nodot ekspluatācijā, jāpiesaista arhitekti, kuriem ir nepieciešamā kvalifikācija šādu objektu atjaunošanai projektus izstrādāt. Tad man
acis atvērās. Divus gadus teritoriju
tīrījām no kokiem, krūmiem un būvgružiem. Toreiz Ainārs un Ēriks man
teica, ka šeit darbs ir vismaz desmit
gadiem. No sākuma viņiem neticēju.
Taču nākamgad apritēs jau desmitais
gads, kopš šeit darbojamies.
Arhitekts ieteica, ka jāsāk ar ēku
iekonservēšanas darbiem. Tolaik Aināram jautāju, kas tā tāda konservācija ir un kāpēc nepieciešama? Kāpēc
jāveido kaut kādi jumtiņi virs mūra
sienām? Kāpēc neķeramies klāt pilij
un netaisām tur remontu, kas neprasītu daudz laika? Skatoties, kā procesi šo gadu laikā attīstījušies, jāatzīst,
ka solis bija ļoti pareizs.
— Līdz šim atjaunotas vairākas pils
palīgēkas, bet pati pils ne. Kāpēc tā?
— Pēc sarunām ar ekspertiem un
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas dotajām norādēm sapratu, ka vienā gadā nekas nenotiks.

Nurmuižas pils saimnieks Oļegs Fiļs septembra beigās Laucienē.
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Man palika vieglāk. Pils kompleksā ir
27 ēkas, un ar to atjaunošanu pēdējos
piecus, sešus gadus arī nodarbojamies. Lēnām atjaunojam un baudām
to, kas izdarīts. Tas ir tik labi, ka neiespringstam un nesasteidzinām lietas,
kurām vēl nav pienācis laiks. Nojaušu, ka pils atjaunošanas plāns būs ļoti
sarežģīts un grūts, tāpēc priecājos par
to, kas ir jau izdarīts.
Varu apgalvot, ka manas zināšanas
aug paralēli kompleksa atjaunošanas
darbiem. Pilij līdz šim ir atjaunots
jumts. Vairāk par istabu un pagrabu
izpētīšanu neesam tikuši. Arī Rundāles pils direktors Imants Lancmanis
šeit pagājušā gadsimta 70.—80. gados
veicis apmetuma zondāžu un atzinis,
ka viņam šī pils ir zināma mīkla. Tāpēc domājam, ka noteikti būs daudz
pārsteigumu, sākot galvenās ēkas
atjaunošanu. Interesants ir fakts, ka
pils visu tās pastāvēšanas laiku nekad
nav bijusi iznomāta, pārdota vai kaut
kādā citā veidā nodota kādam citam.
Tāpēc arhīvos informāciju par šo ēku
un teritoriju ir grūti atrast.
— Vai redzat, kāds pils komplekss
varētu izskatīties, kad to pabeigs?
— Kad ēkas būs atjaunotas, sāksies otrs etaps, teritorijas labiekārtošana. Apakšā zem smiltīm un zāles
ir vecās pagalmu struktūras. Veicot
izpēti, šo gadu laikā esam konstatējuši, ka arī pils ir nogrimusi par metru
no tās celšanas sākuma. Līdzīgi ir ar
citām ēkām. Tīrījām dīķus, cilvēki tur
sametuši nevajadzīgas lietas. Daļa no
šiem atradumiem ir nodoti Talsu novada muzejam, jo pašlaik mums šāda
statusa nav, lai tās varētu paturēt. Iespējams, ar laiku būs un šo ekspozīciju izliksim šeit.
Domāju, ka pēc atjaunošanas darbu pabeigšanas kādreiz šeit varēsim
uzņemt tūristus. Taču tad jābūt konkrētam piedāvājumam, ko viņi šeit
darīs. Lai kaut ko uzsāktu, ir diezgan
lielas apsaimniekošanas izmaksas,
par peļņu nemaz nerunājot. Tās 50
gadu laikā nebūs, var mēģināt tikai
atgūt kādu mazu daļu no ieguldītā.
— Ar kādām izjūtām ikreiz braucat uz Nurmuižas pili?
— Mans pamatdarbs ir banku bizness, kuram veltu 99 procentus sava
laika un tikai vienu procentu uzmanības — pils atjaunošanai. Šo gadu
laikā esmu pieradis, ka bieži sestdienās un svētdienās esmu Laucienē un
braucu uz šejieni kā uz darbu. Man ir
daudz ideju, ko un kā vajadzētu darīt.
Kad ģimene un draugi atbrauc atpūsties, es izstaigāju visu teritoriju un
paskatos, kas darāms. Tas ir deviņu
gadu rituāls un joprojām man šeit nav
skumji. Kāpēc pils ēku nevarēja atjaunot īsā laika posmā? Šo gadu laikā
esmu saņēmis atbildi uz šo jautājumu.
Ja pirmo būtu pabeidzis pils ēku, man
nebūtu intereses neko vairāk darīt. Šo

atjaunošanas procesu tik ātri negribu
pabeigt, jo plānoju vēl vismaz desmit
gadu ar to nodarboties. Varbūt vizuāli
šeit mainās tikai kaut kas pēc pusgada
vai gada, bet es redzu katru akmentiņu, kas ir uzlikts.
— Minējāt, ka 99 procentus darba
jums ir banku sektorā, kurā darbojaties no deviņdesmito gadu sākuma. Jūsu vadītā banka, neskatoties
uz dažādām krīzēm un citu banku
bankrotiem, ir izdzīvojusi un turpina
attīstīties.
— Mūsu atšķirība no citiem ir tā,
ka koncentrējamies tikai uz bankas
vadīšanu un nenodarbojamies ar citiem biznesiem. Parasti uzņēmējiem
ir vairāki biznesi, katram atliek veltīt
maz laika, līdz ar to nav iespējams
visā iedziļināties un pārzināt procesus
pilnībā. Viņi algo neatkarīgus vadītājus, kā rezultātā informācijas apmaiņa nenotiek tik precīzi. Mēs ar kolēģi
Ernestu Berni katru dienu esam darbā un šo banku vadām. Iespējams,
mūsu veiksmes pamatā ir simtprocentīga atdeve un koncentrēšanās uz
vienīgo darbu. Līdz ar to arī Nurmuižas attīstību neuzskatu par biznesu un
nemēģināšu šeit tādu veidot.
— Kur pagāja jūsu bērnības un
skolas gadi?
— Piedzimu Rīgā, bērnībā daudz
laika pavadīju Ogrē pie vecvecākiem. Skolas gaitas uzsāku Rīgā un
paralēli no septiņiem gadiem sāku
spēlēt futbolu. Ar to aizrāvos tik ļoti,
ka aizspēlējos līdz izlasei. Tāpēc par
profesionālo sportu varu daudz laba
pateikt, jo tas audzina raksturu. Profesionālais sports ir balstīts uz tā, lai
sasniegtu konkrētu mērķi, kas ir pirmā vieta. Nepiekrītu mācībām, kur
labāk bērniem neko par pirmajām
vietām neteikt. Nedod Dievs, viņš
to neieņems, būs psiholoģiska trauma…Tomēr ir jābūt mērķim sasniegt
augstākas vietas, citādāk cilvēkam
raksturs var arī neparādīties. Futbolā
būt vārtsargam ir ļoti atbildīgs uzdevums. Laukumā spēlē 11 spēlētāji, no
kuriem tikai viens ir vārtsargs. Viņš
savā ziņā ir pēdējā līnija, un, ja var
palīdzēt komandai uzvarēt, neielaižot bumbu vārtos, tā ir liela atbildība. Cilvēkam, kurš stāv vārtos, ar to
jātiek galā, ja ne, nevar būt vārtsargs.
Man ar to izdevās tikt galā. Nodarbojoties ar futbolu, apbraukājām ne
tikai Latviju, bet bijām arī citās PSRS
vietās. Mūsdienās tas nebūtu nekas,
bet 80. un 90. gados tā bija liela iespēja redzēt kaut ko vairāk.
Kad pienāca studiju laiks, bija jāizšķiras, ko darīt. Zīmīgi, ka šis laiks
sakrita ar Latvijas neatkarības atgūšanu, kad parādījās dažnedažādas
iespējas. Pēc neatkarības atgūšanas
nekāda profesionālā sporta Latvijā
nebija. Līdz ar to izšķirties par labu
studijām bija viegli. Tēvs tolaik ieteica

Oļega vadītā banka «ABLV Bank» izveidojusi komandu, kas
piedalās Latvijas komercbanku un citu finanšu institūciju rīkotajos telpu futbola turnīros. Oļegam komandā uzticēta vārtsarga
loma.
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nodarboties ar kaut ko modernu, un
viņa skatījumā tās bija finanses. Tāpēc
iestājos Latvijas Universitātes finanšu
un kredītu katedrā. Pie sludinājuma
dēļa bija paziņojums, ka banka meklē darbinieku. Toreiz biju vienīgais,
kurš piezvanīja. Iespējams, tāpēc ka,
lasot sludinājumu, pie rokas nebija ne
rakstāmā, ne papīra, kur numuru piefiksēt, un sludinājumu paņēmu ar visu
telefona numuru. Bankā satiku savu
esošo biznesa partneri Ernestu Berni.
Mana tēva padoms bija vērtīgs un
tālredzīgs. Arī tagad, ja būtu jāizvēlas, ko darīt, noteikti apgūtu finanšu
jomu. No malas cilvēkiem šķiet, ka
tā ir viegla, taču tā nav, jo, strādājot
ar klientu naudu, jānes liela atbildība. Tādēļ racionālai pieejai naudas
lietām, taupībai ir obligāti jābūt. Ja
šādu rakstura īpašību nav, veiksmīgi
pārvaldīt šo jomu neizdosies.
— Bez sporta jums ir vēl kāds vaļasprieks?
— Man patīk kolektīvie sporta
veidi, piemēram, volejbols. Vadīt komandu, būt komandas kapteinim ir līdzīgi kā vadīt banku vai lielu uzņēmumu. Tas ir komandas darbs. Nosēžot
attiecīgās darba stundas kabinetā, kur
jāstrādā ar galvu un pildspalvu, gribas
no tā visa atslēgties un nodarbināt
citas ķermeņa daļas. Pēc sportošanas
atnākot mājās, galva atkal ir svaiga.
Protams, sāp kājas un rokas, bet tā ir
cita lieta. Vecākie bērni spēlē volejbolu, tāpēc esmu šim sporta veidam
pievērsies. Ziemā patīk arī paslēpot.
— Vai mēnesī iznāk kāds brīvs
brīdis, kad neesat bankā vai Nurmuižā, bet vienkārši mājās atpūšaties?
— Neatceros tādu brīdi, kad būtu
bijis pavisam brīvs. Man ir trīs dēli un
meita. Vecākais dēls un meita uzsākuši mācības universitātēs Anglijā.
Jaunākajiem dēliem ir seši gadi un
pusgads. Darba ir ļoti daudz, un nekādas atpūtas nesanāk. Taču lietas var
savienot, piemēram, visiem atbraucot
uz Nurmuižu. Sešgadīgajam dēlam
šeit ļoti patīk taisīt ugunskurus un reizēm pamakšķerēt. Arī mazais dēliņš
pēc pāris mēnešiem būs uz kājiņām
un varēs no tā visa kaut ko baudīt.
— Kāpēc izvēlējāties sūtīt bērnus
studēt uz Angliju?
— Uz Angliju viņus aizvedu pirms
četrām nedēļām. Pirms diviem gadiem vecāko dēlu un meitu aizsūtīju
uz vasaras skolu Londonā. Viņiem šī
vide iepatikās, tāpēc domas par studijām ārpus Latvijas kļuva aktuālas.
Bērni tam bija arī psiholoģiski sagatavoti. Studijas un dzīvošana šajā valstī
gan nav lēts pasākums. Protams, ir
liela atšķirība starp Latvijas un tur
piedāvāto izglītību. Anglijā studentiem studijas ir kā patstāvīgs, individuāls darbs, jo neviens neskrien pakaļ
un neteic, ka jāapgūst konkrētais mācību priekšmets. No otras puses, pa-

sniedzēji vienmēr ir atvērti, uzklausa
un ieinteresēti ar studentu mācību
vielu pārrunāt.
Arī es ik pa laikam braucu uz Londonu biznesa darīšanās, mēģināšu viņus pieskatīt. Mana vēlme būtu, lai viņi
atgrieztos Latvijā un uzsāktu uzņēmējdarbību. Ceru, ka vecākais dēls šo gadu
laikā apgūs finanšu jomu, meitu interesē valodas, viņa brīvi pārvalda latviešu,
krievu, angļu un franču valodu.
— Jūsu kā baņķiera skatījums, vai
Latvija ir uz pareizā attīstības ceļa?
— Daudz vai maz — esam uz pareizā ceļa. Pēdējos trīs gadus sāku pievērsties arī publiskām lietām, skaidrojot ne tikai lietas par bankām, bet arī
ekonomiku. Pētu un runāju ar ekonomistiem, valdības cilvēkiem. Diemžēl
mums par daudz Latvijā ir tradicionālo industriju, kā lauksaimniecība,
koka apstrāde. Taču tās ir nozares,
kur pievienotās vērtības produktiem
nav lielas. Latvijā problēma ir tā, ka
ļoti daudz cilvēku tajās ir nodarbināti.
Tas saistīts ar vāju mehanizāciju, ar to,
ka ļoti daudz cilvēku dzīvo laukos, nestrādā lielajās saimniecībās, bet paši
sev — apstrādā desmit hektārus, kas
principā nav efektīvi. Eiropas lauksaimniecībā redzam, ka var ļoti daudz
ko efektivizēt, lai paceltu arī algas
cilvēkiem. Tā kā cilvēkiem ir jāēd, šai
nozarei jāpastāv, tikai jābūt efektīvai.
Kokapstrāde ir otrs piemērs, kur ir
daudz darāmā. Pašlaik mēs vienkārši
izcērtam mežus un baļķus eksportējam, nepievienojot tiem nekādu vērtību. Kokrūpniecība ļoti lēnām attīstās,
piemēram, uzņēmums «Latvijas finieris» vai tie, kas no skaidām ražo granulas eksportam. Pie varas esošie un
«Latvijas valsts meži» teic, ka mums
krājumi aug, taču, braucot uz Laucieni, skaidri redzu, ka tiek cirsti simtgadīgi koki un stādītajiem vietā jāaug
tikpat daudz gadu. Šobrīd neracionāli
izmantojam resursus, kuru Latvijai ir
ļoti maz. Domājot, kā efektīvi izmantot esošos resursus, jārada apstākļi, lai
attīstītos tās nozares, kas ekonomiku
vilktu uz augstāku latiņu un produktiem radītu pievienoto vērtību.
Jāņem vērā, ka šo desmit gadu
laikā ļoti daudz cilvēku darba spējīgā
vecumā ir izbraukuši no valsts. Latvijā negatīvā migrācija neapstāsies līdz
brīdim, kamēr neparādīsies jaunas
darbavietas, kur ražotu produktus ar
augstu pievienoto vērību. Latiņa, uz
kuru mums vajadzētu tiekties, — lai
algas Latvijā strādājošajiem būtu nevis
nedaudz virs 400 eiro mēnesī uz rokas,
bet labs rezultāts būtu 800 līdz 1000
eiro. Tā būtu robeža, lai noturētu cilvēkus Latvijā. Nesen redzēju pētījumu,
kurā arī Talsu novads atrodas diezgan
augstu negatīvā migrācijas topā. Jācer,
ka pēc gadiem, kad Nurmuižas pils
kompleksa atklāšanā būs jāgriež lentīte, darbinieki šeit būs pieejami.
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