
10 15

Motocikli
Kad Aleksandrs izauga, ienāca prātā

pašam mēģināt uztaisīt savu motociklu.
Pirmais viņa projekts «Bychara» ir tāds
ļoti interesants motocikls, ko viņš divus
gadus veidoja savā garāžā, bez jebkādām
speciālām iekārtām. Visas detaļas pēc ša-
blona izgrieza no metāla, trafaretus gata-
voja no kartona.

Izrādās, arī Alīnas un Aleksandra pirmā
tikšanās notikusi, pateicoties motociklam.
Toreiz Alīnai bija 13, Aleksandram – 15 ga -
di, kad vienu reizi viņš uz skolu atbraucis
ar motociklu. Alīna to spilgti atceras – no
sākuma ieraudzījusi motociklu, pēc tam arī
pašu Aleksandru.

Un tā viņu kopīga mīlestība bija moto-
cikli. Jaunieši ar motocikliem daudz ceļo-
juši – ir pabijuši gan Krievijā, gan Eiropā.
Kā paši stāsta, viņiem patīk viss jaunais –
vērot pasauli, apmeklēt interesantas kafej-
nīcas, muzejus, visu, kas saistīts ar mākslu.
Ceļojot arī radās tāda ideja, ka gribējuši kaut
ko savu, bet vēl īsti nesapratuši, ko tieši.

Ar Aleksandra izgatavotajiem motocik-
liem viņi piedalās dažādās izstādēs ne tikai
Latvijā, bet arī ārzemēs.

Motocikls «Matresh» ir uztaisīts no
vectēva motocikla «Iž Jupiter». Kopā Ne-
ster Custom galerijā kā mākslas projekti ir
trīs motocikli – «Bychara», «Matresh» un
«Narushenie». Pārējie galerijas motocikli
ir daļēji pārveidoti vai autoservisa restau-
rācijas rezultāts.

Skulptūras
Kad bija jau izveidots pirmais moto-

cikls, Aleksandrs pa brīviem brīžiem uz-
taisīja pirmo skulptūru – bulli. Arī «Nester
Custom» logo ir Alīnas veidota vērša galva,
kas simbolizē to, ka Aleksandrs ir dzimis
vērša gadā. Vērša skulptūra stāvēja Alek-
sandra autoservisā. Kad kādu reizi Preiļu
leļļu galerijas īpašniece Vladlena autoser-
visā ieraudzīja šo skulptūru, viņa bija pār-
steigta, ka jaunais mākslinieks to visu ir
taisījis pats.

Jau toreiz māksliniece tajā saskatīja
kaut ko īpašu un piedāvāja piedalīties starp-
tautiskajā autorleļļu festivālā, kas ik gadu
norisinās Preiļu pilsētas svētkos. Toreiz
«Nester Custom» bija tikai dažas skulptū-
ras un motocikls. Mākslinieks vēl iedomā-
ties nespēja, kā cilvēki reaģēs uz tādiem
mākslas darbiem, jo tas bija leļļu festivāls,
un metālmākslas darbus par lellēm gluži
nosaukt nevar. Tomēr festivāla apmeklētā-
jiem bija pozitīvas emocijas, vietējie ie-
dzīvotāji un pilsētas viesi šādu mākslu at-
balstīja.

Saņemot skatītāju simpātijas balvu un
mākslinieku atbalstu, Aleksandram radās
vēl lielāka iedvesma turpināt iesākto.

Kad Aleksandrs veidoja pirmās skul-
ptūras, viņš izmantoja dažādus jau nevaja-
dzīgus materiālus un detaļas no sava ser-
visa, bet tad iedzīvotāji papildināja veco
detaļu klāstu, vedot Aleksandram dažādas
detaļas, kuras gaidīja savu vietu kādā no
mākslas darbiem.

Visu skulptūru rašanās idejas ņemtas
no dzīves. Alīnai un Aleksandram patīk
rokmūzika, tādēļ tapusi rokbandas skul-
ptūra. Klausoties elektronisko mūziku, ra-
dās doma izveidot dīdžeju. Arī no brieža
ragiem ir izveidota skulptūra.

Ar katru skulptūras izgatavošanu vei-
dojas iztēle un fantāzijas par nākamo. Alek-
sandrs neko neskicē, viņam ir mākslinie-
ciskā redze, viņš jau redz, kur vajadzēs likt
kādu detaļu vai skrūvīti.

Māksliniekam autoservisā ir savs stū-
rītis, kur viņam sakrājas kaut kādas detaļas,
un tur netraucēti, brīvdienās vai brīvajos
brīžos, viņš nododas savai mākslai. Me-
tālmākslas galerijā šobrīd apskatāmas ap-
tuveni 30 skulptūras. Apmeklētājiem nav
kādas konkrētas iemīļotās skulptūras, jo
katram patīk kaut kas savs, – cilvēki ir da-
žādi, un intereses arī ir dažādas.

Interesants pasūtījums ir no «Porsche»
centra – no šīs automašīnu markas detaļām
Aleksandrs veido interjera priekšmetu –
šaha galdiņu un krēslus.

Festivāli un izstādes
«Nester Custom» piedalījās Rīgā iz-

stādē «Balttour», mēģinājuši braukt uz
Krieviju kopā ar mākslinieci Vladlenu, bet
tas šķitis grūti un piedzīvoti dažādi sarež-
ģījumi uz robežas, jo visas skulptūras ir
ļoti smagas. Tāpēc viņi sapratuši, ka šis
variants nav priekš viņiem, un labprātāk
apmeklē izstādes, izrādot savus motocik-
lus.

Atrašanās vieta
Ar laiku skulptūru klāsts ievērojami pa-

lielinājies, un garāža piepildījusies pilna
ar motocikliem. Galerijas ēka bija iegādāta,
bet tobrīd tur nebija pat grīdas. Tagadējās
galerijas garāžā stāvēja motocikli. Tad
Alīna un Aleksandrs nolēmuši, ka šīs telpas
vajag remontēt.

Tā šis objekts tika veidots trīs gadus –
bez brīvdienām un reizēm pa naktīm, tur-
klāt pārsvarā par saviem līdzekļiem. Bija
līdzfinansējums no pašvaldības, par to ie-
gādāta virtuves iekārta. Alīna ar savām
mākslinieciskajām dotībām apgleznoja arī
fasādi, lai būtu skaistāk un tādā veidā pa-
rādītu savu stilu. Arī interjeru izdomājuši
veidot no auto moto detaļām. Lai nepirktu
interjera mēbeles un iekārtojumu, viss tiek
izmantots un pagatavots pašu spēkiem. Tā
ir interesantāk un veidojas savs īpašais stils.

Pirmā aktīvā tūrisma sezona
Šogad galeriju apmeklējuši tūristi no

daudz un dažādām Latvijas pilsētām, pie-
mēram, no otrā Latvijas galā esošajām Lie-
pājas un Ventspils, kā arī no ārzemēm –
Amerikas, Nīderlandes, Vācijas, Portugā-
les, Lietuvas un Igaunijas. Alīna un Alek-
sandrs ir patīkami pārsteigti, ka sanāk ie-
priecināt cilvēkus un izraisīt viņos inte-
resi. Ziemas periodā arī darba ir pietieko-
ši – domāt, attīstīties tālāk. Var sakārtot
domas un darbus  nākamajai sezonai. Tā
kā pamatdarbs ir autoserviss, tad garlaiko-
ties nesanāk.

Laiks atpūtai
Alīna un Aleksandrs mēģina atrast laiku

visam, jo uzskata, ka galvenais ir pareizi
sakārtot prioritātes. Vajag plānot savu dzīvi.
Viņi cenšas visu savu dzīvi un apkārtni
veidot pozitīvi.

Mazpilsēta
Priekš biznesa mazpilsētā ir grūti, bet

ar galerijas atvēršanu sapratuši, ka mākslu
mīl pasaulē un māksla ir vajadzīga. Ar
mākslu ir vienalga – lielā pilsētā vai mazā.
Iespējams, mazpilsētā pat varētu būt la-
bāk – tur cilvēku, kas kaut ko interesantu
dara, ir mazāk, līdz ar to tie, kuri darbojas,
ir vairāk redzami.

Jaunie uzņēmēji uzskata, ka Preiļos pa-
stāv tāda problēma, – ir cilvēki, kuri visu
laiku sēž un raud, ka viņiem nav ko darīt,
nav naudas. «Bet mēs cenšamies tādiem
nepievērst uzmanību un darīt tālāk savu
darbu. Darīt labi un darīt priekš tiem, kam
tas ir vajadzīgs,», pauž Alīna un Akek-
sandrs.

Visur un vienmēr abi jaunieši viens otru
atbalsta. Komandas darbs esot ļoti nozī-
mīgs, tādā veidā arī grūtības dzīvē kopā
pārdzīvotas.

Ceļojot un meklējot interesantas gale-
rijas, saistītas ar motocikliem un metāla
skulptūrām, bijuši arī Varšavā, tur netālu
ir metālmākslas galerija. Metālmāksla Lat-
vijā ir maz attīstījusies. Tas arī bija viens
no iemesliem, ko vēlējušies parādīt – ka
metāls arī ir māksla. Ikdienā «Nester Cus-
tom» sadarbojas ar vietējiem amatniekiem,
piemēram, iesaka tūristiem, ko vēl tuvākajā
apkārtnē var apmeklēt.

Uzņēmēji Latvijā
Jautāti, kā, viņuprāt, uzņēmējiem veicas

Latvijā salīdzinājumā ar uzņēmējiem citur,
Alīna un Aleksandrs atbild: «Protams, nav
viegli, bet, vienalga vajag kaut ko darīt,
lai dzīvotu. Vajag kaut ko pārvarēt, visur
ir grūtības.»

Ilze Atvara-Briška

2019. gada 4. maijā Preiļos atklāja metālmākslas galeriju «Nester Custom». Ar
lielu uztraukumu Aleksandrs un Alīna Nesterjuki piedāvāja apmeklētājiem savu
galeriju apskatīt, jo, lai arī metālmāksla ir plaši pazīstama pasaulē, nebija pārlie-
cināti, ka šeit par to būs interese. Bet, kā izrādās, interese ir ļoti liela.

Metālmākslas galerijas sākumi meklējami jau ļoti sen. Toreiz gan, protams, ne-
viens par to nenojauta. Aleksandrs ar tehniku un motocikliem bija saistīts jau no
sešiem gadiem. Viņam pirmo mopēdu uzdāvināja tēvs, un viņš arī pieradināja pie
darba, jo no trīspadsmit gadiem Aleksandrs strādāja pie tēva autoservisā. Tur arī
viņš iemācījās strādāt ar metālu, izjust krāsas un formu.
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«Mums ir brīvība – tas ir viens no iemesliem, kāpēc viss izdodas,»
atzīst metālmākslas galerijas «Nester Custom» īpašnieki
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Alīna darba procesā, apgleznojot galerijas fasādi

«Latgale – Latvijai un pasaulei. Vietējo jaundibināto pārtikas ražotāju, lauksaimnieku 
un tūrisma industrijas pārstāvju pieredze uzņēmējdarbības sākšanā»

Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Nester Custom galerijā viss atbilstoši stilam – gan interjera priekšmeti, gan pašu ražota šoko -
lāde dažādu detaļu izskatā
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Visur un vienmēr Alīna un Aleksandrs viens otru atbalsta. Komandas darbs ir ļoti nozīmīgs. Tāpat
svarīgi viņiem ir tuvi un tāli ceļojumi ar motocikliem. 
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Ar motociklu apceļota gan Krievija, gan Eiropa

Savukārt uz jautājumu par to, kāpēc viņi
izvēlējās dzīvot Latvijā, Preiļos, nevis aiz-
braukt uz ārzemēm kā vairums jauniešu,
abi droši saka, ka šeit ir piedzimuši un dzīvo
šeit. Viņi ļoti daudz ceļo, bet, kad atgriežas,
saprot, ka nekur nav tik labi kā mājās, šeit
ir īstā vieta dzīvošanai – te ir klusums,
miers, daba. «Mēs ļoti mīlam savu dzīves -
vietu, laikam no tās mīlestības rodas idejas
un drošības sajūta. Līdz ar to gribas savu
dzīvesvietu radīt vēl labāku,» pauž uzņē-
mēji.

Dzīve pati piespēlē iespējas, cilvēkus,
satikšanās. Galvenais – gribēt un uzdrīk-
stēties.

Enerģijas Aleksandram nepietrūkst.
Viņš iesaistījies sportā – motokrosā. Viņam
ir ļoti stingrs raksturs un piemīt mērķtiecī-
gums. Neskatoties uz šķēršļiem. Kā uzskata
Alīna: «Mums ir brīvība – tas ir viens no
iemesliem, kāpēc viss izdodas».

Nākotnes vīzijas
Nākotnes plāni ir turpināt veidot skul-

ptūras, Alīna un Aleksandrs grib attīstīt savu
zīmogu, lai tas būtu atpazīstamāks. Viņi
bez galerijas un autoservisa pakalpojumiem
apdrukā arī T-kreklus. Arī «Nester Custom»
interneta mājaslapā varēs iegādāties dāva-
nas, apģērbu. Uzņēmēji ražo šokolādi da-
žādu instrumentu un rezerves daļu, piemē-
ram, zobratu veidā. Tiek izgatavoti arī
dažādi elementi interjeram.

«Bieži tūristiem, kas pie mums ierodas,
nav, kur pārnakšņot, tādēļ meklējam iespē-
jas, kā attīstīties arī šādā virzienā,» atklāj
Alīna.

Agrāk Alīna nodarbojusies ar reklāmas
izgatavošanu, bet tagad savas datorgrafikas
zināšanas izmanto tikai savam uzņēmu-

mam, jo sanāk daudz ko gatavot – gan da-
žādus bukletus, gan reklāmas, trafaretus,
dažādus apģērbus ar uzdrukātu «Nester
Custom» skulptūru, tādējādi vēloties savu
uzņēmumu padarīt atpazīstamāku.

Ineta Liepniece, Preiļu novada uz-
ņēmējdarbības konsultante:

««Nester Custom» pagājušajā gadā
startēja mazo vidējo komersantu un sa-
imnieciskās darbības veicēju līdzfinansē-
šanas konkursā, aprīkojot savu galeriju ar
dažām iekārtām. Tieši tad arī mēs uzzi-
nājām par viņiem. Un cik daudz viņi jau
bija paveikuši paši! Ir apbrīnojama šo
jauno cilvēku degsme, un tā mīlestība uz
darbu, ko viņi dara, tas radošums, kas
plūst no viņiem abiem! Alīnai un Aleksan-
dram ļoti patīk tas, ko viņi dara, un, ja ar
tādu prieku to dara, tad protams, ir arī re-
zultāti. Lai viņiem izdodas, jo zinu, ka vi-
ņiem plāni vēl ir ļoti lieli! Un viņi nekad
nav vēlējušies braukt projām, jo viņiem
ļoti patīk dzīvot Preiļos. Var redzēt, ka viņi
ir tie uzņēmēji, kuriem acis mirdz no tā,
ko viņi dara! Tas Preiļiem un visam nova-
dam ir liels ieguldījums.»

*  *  *
Vladlena, māksliniece, leļļu galerijas

īpašniece:
«Metālmāksla ir ļoti interesants vir-

ziens. Man ļoti iepatikās jau pirmā skul-
ptūra, ko Aleksandrs uztaisīja, es pat ne-
varēju pirms tam iedomāties, ka ir kāds
cilvēks, kas prot veidot tādas skulptūras.
Aleksandram uzreiz jau ir mākslinieciskais
skatījums. Priecājos, ka pilsētā ir atvēries
vēl viens interesants un unikāls apskates
objekts, kas piesaista tūristus. Pilsētu va-
jag attīstīt tūrisma jomā, jo tūristiem patīk
Latgale, un, jo vairāk būs interesantu ap-
skates objektu, jo ieguvēji būs daudzi.» 
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