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Jaunumi Baltijas valstu 10.triennāles un mūsu LRB 25. jubilejas 
gaidīšanā.

em pašā jumta segumā. Šī paaugstinātā 
mitruma ietekmē koka konstrukci-
jas elementi nevarēja    pietiekami 
izžūt. Koku noārdošajām sēnēm 
ideālie apstākļi izraisījuši trupes sēņu 
izplatīšanos. Poru sēņu izplatīšanās 
izraisīja koka kodola brūno puvi un 
totālu tās skarto koku sabrukšanu.

Restaurācijas laikā koka kon-
strukcija pa posmam tika pacelta uz 
augšu un nobalstīta, lai to atbrīvotu un 
būtu iespējams izzāģēt satrupējušos 
elementus.

Pēc to izzāģēšanas ar šablonu 
palīdzību tika izgatavotas kon-
strukcijas protēzes, kas iebūvētas 

attiecīgajā vietā. Pēc koka kon-
strukciju restaurācijas pabeigšanas 
tika nomainīts vara skārda segums. 
Diemžēl vēsturisko skārda segumu, 
kas, iespējams, bija saglabājies vēl 
no jumta izbūves pirmsākumiem 
(1727.g.), nebija iespējams saglabāt, 
tā sliktā tehniskā stāvokļa dēļ. Vienīgi 

uz jumta izbūvju smailītēm arī pēc 
restaurācija ir saglabāts vēsturiskais 
iesegums.

Restaurācijas laikā mazliet ir 
mainījies Doma vizuālais tēls – zvanu 
un pulksteņa galerijas balustrādes 
ir mainījušas savu krāsu. Saskaņā 
ar izpētē iegūto informāciju šādā 

krāsā balustrādes vēl bijušas 
20. gadsimta sākumā. Vēlāk tās 
pārkrāsotas tumšākas un 20. gad-
simta astoņdesmitajos gados, pēc 
balustrāžu nomaiņas nokrāsoja zaļā 
krāsā.

Restaurācijas projekta ietvaros 
veikta arī visu Rīgas Doma vitrāžu 
un logu restaurācija, kā arī fasāžu 
restaurācija. Iekštelpās veikta kapit-
ula zāles, sakristejas un baptistērija 
restaurācija. Kapitula zāle pēc 
restaurācijas pabeigšanas tiks atvērta 
publiskai apskatei.

Ronalds Lūsis

Vasara ir savā pilnbriedā un šobrīd 
nav īsti vietā teiciens „cāļus skaita 
rudenī”.

Bet, tomēr, ir laiks sniegt nelie-
lu ieskatu Baltijas valstu restau-
ratoru 10.triennāles „Līdzsvaru 
meklējot:  saglabāšana, izmantošana, 
restaurācija” organizatoriskajās 
norisēs, jo noslēgusies visa veida 
referātu pieteikumu iesniegšana.

Mūsu darba grupa ir tikusies 
regulāri reizi divās nedēļās un šajā 
laikā triennāles satura trīs nosacītajās 
sadaļās (izstāde, konference, kultūras 
programma) ir iezīmējusies zināma 
skaidrība.

Izstāde.  Latvijas restauratoru 
restaurēto darbu izstādei izvēlēts 
nosaukums „Atdzimšana” un tā notiks 
jaunajā Nacionālās bibliotēkas ēkā.  
Kā ierasts, izstādes kuratore ir Velga 
Opule, iekārtošanas un noformēšanas 
problēmas risinās Ināra Heinrihsone.  
Izstādei pieteikti dažāda rakstura 45 
objekti, par kuriem katalogā jāievieto 
informācija.  Paldies, kolēģi, par 
atsaucību.

Konference.  Par konferences 
organizatoriskajām aktivitātēm 
atbildību uzņēmusies Indra Tuņa, dar-
ba grupā strādā Iveta Balode-Daugule, 
Indra Saulesleja, Inga Šteingolde,    
Juris Pavlovs.  Par konferences rakstu 
krājuma izdošanu atbild Laura Lūse.

Atkal jāsaka paldies Jums, kolēģi, 
par atsaucību referātu un stenda 
referātu pieteikšanā.

Pēc vairākkārtējām un spraigām 
dažādu restaurācijas speciālistu 
debatēm referātu atlases komisijā, kurā 
ietilpa Biedrības valdes pārstāvji un 
triennāles darba grupas pārstāvji, tika 
izvēlēti 10 referāti no Latvijas puses.  
Kopumā tika izvērtēti 20 referātu pi-
eteikumi.  Galvenie kritēriji referātu 
atlasē bija:  atbilstība  konferences 
tēmai, apskatāmā jautājuma aktuali-
tāte kultūras mantojuma saglabāšanas 
un izmantošanas kontekstā, kā arī  

maksimāli iespējamais līdzsvars starp 
restaurācijas specialitātēm.

Daļai referātu pieteikumu autoru 
tika ieteikts sagatavot izvēlēto tēmu 
kā stenda referātu:  kopējais stenda 
referātu skaits svārstās ap simtu, jo daži 
pieteikumi turpina pienākt.  Igaunijas 
un Lietuvas kolēģi tiks pārstāvēti ar 
astoņiem referātiem no katras valsts 
un to atlasi ir veikuši viņi paši.  Citu 
ārzemju kolēģu referātu pieteikumi 
ir saņemti no Grieķijas, Krievijas, 
Portugāles, Ukrainas un Vācijas.

Paldies Aijai Brīvniecei un Laurai 
Lūsei par informācijas apkopojumu.

Kultūras programma (atbildīgā 
Inta Rudzīte).  

Esam izrunājuši un saplānojuši 
iespējamos ekskursiju maršrutus 
– tādi ir divi:  Rīga ar tās liela-
jiem restaurējamiem objektiem un 
restaurācijas mācību programmām 
augstskolās, un Kurzeme – Kuldīga un 
Ugāle, kas var piesaistīt katra ar savu 
neatkārtojamo šarmu un aktivitātēm 
kultūras mantojuma saglabāšanas 
laukā.  Kurzemes maršrutu sīki un 
pamatīgi apzinājusi un saplānojusi In-
dra Saulesleja.

Ceram, ka triennāles noslēguma 
aktivitātes notiks Rīgas kultūras un 
mākslas centrā „Mazā ģilde”.

Iveta Daugule-Balode noorganizēja 
Biedrības un Nacionālās bibliotēkas 
vadību tikšanos.  Šo sarunu laikā 
informējām bibliotēkas pārstāvjus par 
Biedrības aktivitātēm, uzdāvinājām 
vairākus katalogus un referātu 
krājumus.  No bibliotēkas vadības 
puses saņēmām apliecinājumu par to, 
ka gan konference, gan stendu referātu 
prezentācija ir iekļauta viņu 2014. 
gada pasākumu plānā jaunajā ēkā.

Juris Pavlovs savukārt noorganizēja 
darba grupas pārstāvjiem iekļūšanu 
bibliotēkas jaunceltnē. Un tā nu mēs, 
strikti identificēti un saskaitīti, vestēs, 
kaskās un gumijas zābakos tērpušies 
izstaigājām konferences norisei 

atvēlētās telpas.
Ir veiktas iestrādes triennāles „dru-

kas darbu” sagatavošanā:  tādi plānoti 
vairāki – izstādes katalogs, referātu 
krājums, neliels buklets par Restaura-
toru biedrības divdesmit pieciem ga-
diem, kas ir vienā laikā ar  triennāles 
norisi, triennāles programma.

Ir izstrādāta triennāles izdevumu 
tāme, notikušas sarunas ar dažiem 
atbalstītājiem un sponsoriem.

Lielos vilcienos tāda ir kopējā 
aina par triennāles sagatavošanas 
darbiem.

Pateicība par paveikto, pirmkārt, 
divpadsmit darba grupas dalībnie-
kiem un Jums, kolēģi, par atsaucību 
piesakot referātus un darbus izstādei.

Kāds mācītājs ir teicis „Lepnumu 
nevajag jaukt ar lepnību:  starp tiem 
ir mazs solis, bet milzīga atšķirība”.

Būsim lepni par mūs visus 
vienojošo un ne ar ko nesalīdzināmo 
restauratora profesiju un ticēsim, 
ka ne tikai „Latvija var”, bet arī -       
Restauratori var!

  Inta Rudzīte

LRB rīkotajā braucienā no 12.-15.
septembrim uz Lietuvu vēl pāris vietas 
ir brīvas!

Varēsim piedalīties arī Kauņas 
mākslas biennāles atklāšanā:
http://www.bienale.lt/2013/en/

Aptuvenais plānojums:
1.diena - Rīga - Kedaiņi - Kauņa
2.diena - Kauņa - Pažaislis (pilsētas 
teritorijā) - Zapiškis - Raudondvaris - 
Kauņa
3.diena - Kauņa - Veliuona - Raudone 
- Panemune - Jurbarkas - Degučiu - 
Rusne - Klaipēda
4.diena - Klaipēda - Nida - Klaipēda 
– Rīga

Pieteikties:
restauratorubiedriba@gmail.com

Informācijai !
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Angļu greznība Latvijas – Lietuvas pierobežā.
Pa mazajiem grants ceļiem 

apceļojot Sēliju, netālu no robežas 
atklājas vairākas pārsteidzošas vietas. 
Neretas novada Pilskalnes pagasta 
Gricgalē, kur šaurais grants ceļš met 
strauju līkumu, koku un krūmu pudurī 
negaidīti skatam paveras pussagruvu-
si bijusī skolas ēka. Lauksaimniecībā 
iekopto zemju līdzenumā tā uzreiz 
piesaista uzmanību. Lai arī galvenais 
ceļš aizlīkumo citur, no tā atzarojas 
senu koku aleja, kas ved uz kādreizējo 
muižas centru.

Gricgales (Gritzgalln) muižas kun-
gu māja ir būvēta 1750. gadu beigās 
– 1760. gados, pēc tam, kad īpašumu 
1756. gada 24. jūnijā pēc atvaļināšanās 
no Krievijas armijas dienesta nopērk 
kapteinis Kristops Reiholds fon Ko-
rfs (Christoph Reinhold von Korff 
(1720–1790)), Valdemāram fon Drak-
enfeldam (Woldemar von Drache-
nfelds) samaksājot 22 000 Alberta 
florīnus. Garā, vienkāršā ar divslīpu 
jumtu segtā vienstāva koka dzīvojamā 
māja ir pieticīga izskata celtne, ku-
ras veidolā šobrīd nekas neliecina 
par kādreizējo godību. Ļoti trūcīgos 
apstākļos apdzīvotas tikai dažas 
mājas gala telpas. Pret dārzu vērstās 
fasādes centrālajā daļā iebrucis jumts, 
atsedzot konstrukcijas postošajiem 
laika apstākļiem. Vairākām telpām 
izdauzīti logi. Līdzīgi kā citas baroka 
laika lauku koka muižas arī šī celta 
izmatojot tradicionālos būvniecības  
paņēmienus. Ēkas īpašo statusu 
iezīmē galvenokārt tās lielums. No 
ārpuses vēlā baroka pazīmes vērīgs 
skatītājs spēj ieraudzīt būvapjoma 
pamatīgumā, simetriski organizētajā 
fasādē un atsevišķās detaļās. Sākotnēji 
tā ir bijusi galvenā muižas celtne, ko 
ieskāva ap iekšējo pagalmu izkārtotās 
saimniecības ēkas. Korfi uzcēla ne 
vien jauno kungu namu, bet 1783. 
gadā ierīkoja arī apkaimes skolu un 
lūgšanu namu (Bethaus).

Nedaudzajos publicētajos 
materiālos, kuros minēta Gricgales 
muiža vienmēr tika uzvērts, ka 
dzīvojamās mājas telpās saglabājušies 
18. gs. interjera elementi un detaļas. 
Kā tādas minētas durvis ar graciozi 
izliektu barokālu pildiņu, grezni dur-

vju rokturi un eņģes, griestu un sienu 
ieloces dubultdzegas divās telpās, 
baroka kamīns, koka kāpnes ar baroka 
formās veidotām margām. Aprakstu 
veicēji arī atzīmē, ka visi šie veidojumi 
ir sliktā stāvoklī. Sliktais stāvoklis vēl 
aizvien turpina pasliktināties.

Pagājušā gada vasarā arhitektūras 
pētnieks Juris Zviedrāns pēc savas 
iniciatīvas ar VKKF atbalstu veica 
ēkas arhitektoniski māksliniecisko 
izpēti. Tās rezultātā iegūta precīzāka 

informācija par ēkas 
būvvēsturi kā arī ļoti 
nozīmīgas sākotnējā 
interjera liecības.

Vienā no telpām, 
kas iespējams 
pildījusi salona vai 
kabineta funkc-
iju, tika atklātas 
rokoko laika samta 
imitācijas tapetes.

 Šis atklājums ir 
nozīmīgs vairāku 
aspektu dēļ. Tās ir 
vienas no senākajām 
zināmajām papīra 
tapetēm Latvijā. 
Vienīgās tik senas 
samta imitācijas 
jeb plūksnas ta-
petes, turklāt tās 
līdz mūsdienām 
nonākušas labā 
stāvoklī un lielā 
apjomā.

Rokoko laika sam-
ta tapetes.

Plūksnas (samta) 
tapetes ieviesa, lai 
aizvietotu samta 
auduma tapsējumu 
ar lētāku, vizuālo 

1750./60. gadu samta tapetes
Gricgales muižā pēc apmetuma un jaunāku tapešu uzslā-
ņojumu noņemšanas. Angļu tapetes līmētas tieši uz guļbaļ-
ķu sienas, vietām gar sleju malām stiprinātas ar kaltām 
naglām.
Foto: J. Zviedrāns, 2012.

īpašību ziņā līdzīgu produktu. Plūksna – 
vilnas smalce, vilnas auduma ražošanas 
atlikuma produkts – 17. gs. sākumā 
pirmo reizi tika izmantots samta audu-
ma ražošanā. Anglijā tirdzniecības un 
reklāmas lapas apliecina, ka samta 
papīra tapetes apgrozībā ienāca 17. gs. 
beigās.
Salīdzinājumā ar auduma tapsējumu, 

samta tapetēm bija priekšrocība. 
Adhezīvajam materiālam, ko iz-
mantoja plūksnas pielipināšanai, 
tika pievienots terpentīns, kas 
atbaidīja kodes. Taču šīm tapetēm 
bija tendence uzsūkt ēdiena smaržu 
un krāt putekļus, tāpēc, piemēram, 
18. gs. Anglijā tās neuzskatīja 
par piemērotām ēdam-istabu 
dekorēšanai, bet izmantoja saloniem 
un guļamistabām. Kopumā samta 
tapešu ornamenta raporta mērogs 

Angļu samta tapešu fragments, kur tuvplānā redzami sekundā-
rā kaļķu javas apmetuma radītie bojājumi.
Foto: J. Zviedrāns, 2012.

tika salāgots ar telpas izmēriem 
- lielām zālēm tika izmantots or-
naments, kura raports sasniedza 
pat 2 metru augstumu, savukārt 
intīmākām telpām raksta izmērs bija 
mazāks un neregulārāks. Tas varēja 
būt vienkāršs rombveida raksts, kā 
arī asimetrisks augu ornaments, kas 
līdzīgs tā laika zīda audumu rak-

stiem. Sākot ar 1740. gadiem samta 
tapetēs sāka izmantot daudz brīvāko 
Franču rokoko stila ornamentu. Šādas 
– mazāka izmēra rakstiem rotātas 
samta tapetes – lielākoties tika izman-
totas guļamistabu, pieņemamo istabu 
un viesistabu sienu apdarē.

Gricgales muižā atrastās samta 
tapetes, spriežot pēc ornamenta, 
materiāla un izpildījuma tehnikas ir 

Rīgas Doma restaurācija.
2011. gadā aizsākās Rīgas Doma 

restaurācijas turpināšana. Rīgas Doma 
restaurācijas projekts tiek īstenots 
ERAF 3.4.3.3. aktivitātes „Atbalsts 
kultūras pieminekļu privātīpašniekiem 
kultūras pieminekļu saglabāšanā un to 
sociālekonomiskā potenciāla efektīvā 
izmantošanā” ietvaros.

Par aktivitāti atbildīgā noza-
res ministrija ir Kultūras minis-
trija, sadarbības iestāde – Centrālā 
finanšu un līgumu aģentūra. Projektā 

paredzētos restaurācijas darbus ir 
paredzēts pabeigt 2013. gadā, taču 
Rīgas Doma restaurācija turpināsies 
arī pēc ERAF projekta pabeigšanas.

Projekta ietvaros ir veikti būtiski 
un neatliekami darbi, kas nodrošinās 
ilglaicīgu Rīgas Doma saglabāšanu – 
Rīgas Doma vidusjoma jumta koka 
konstrukcijas restaurācija.

Vidusjoma koka konstrukcijas 
stipro bojājumu cēloņi bija saistāmi 
ar nepārtrauktu koka konstrukci-

ja izmirkšanu. Mitruma rašanos 
konstrukcijā noteica vairāki faktori, 
pirmkārt, koka konstrukcijas bija 
uzstādīta tieši uz mūra bez izolācijas 
vai ļaunākā gadījumā pat iemūrēta; 
otrkārt, vara jumta klājuma iekšpusē 
kondensējās ūdens, ka notecēja uz 
koka konstrukcijas, treškārt, lietus 
un kūstošo sniegu ūdeņi, kā sekas 
bojātajam jumta salaidumam ar torņa 
sienu un nenoblīvētajiem jumta logi-
em, kā arī neskaitāmajiem    caurumi-

ražotas Anglijā un datējamas ar 1750.-
1760. gadiem, kas arī atbilst ēkas 
celtniecības laikam.

Uz biezām, ar roku lieta papīra, 
loksnēm, kas savstarpēji salīmētas, 
veidojot slejas, ar otām uznesta 
fona krāsa gaiši zilā tonī. Ar koka 
klišejām uznests plakni aizpildošais 
baltu mežģīņu imitācijas raksts. Tad, 
tāpat ar lakā un līmē iemērktām koka 

klišejām uznests 
galvenais orna-
ments, ko pēc 
tam apkaisīja 
ar smalku vil-
nas dzijas 
plūksnu. Vilnai 
pielīpot, veido-
jas samta audu-
mam līdzīga 
faktūra, no kā 
arī radies samta 
tapešu nosau-
kums. Gricgales 
tapetēs izmanto-
tais ornaments ir 
salīdzinoši liela 
raporta (1.08 m 
augstumā) un 
asimetrisks.

Tapetes uz 
sienas līmētas 
ar želatīna tipa 
līmi, un vietām 
gar malām arī 
naglotas. Tās 
līmētas visā 
slejas platumā 
(590 mm), 
neapgriežot no 
ornamenta brīvo 
malu. Minētais 
p a ņ ē m i e n s 

neatbilst ražotāja noteiktiem tapešu 
līmēšanas principiem. Iespējams 
tās līmējis amatnieks, kurš iepriekš 
nebija strādājis ar šādu materiālu un 
nezināja, ka liekā apmale jānogriež, 
lai savietotu ornamenta raportu. 
Tāpat iespējams, ka dārgās tapetes 
iepirktas nepietiekamā daudzumā 
un bija nepieciešams taupīt apdares 
materiālu, lai nosegtu pēc iespējas 
lielāku sienas laukumu. Virs dur-
vju ailas tapetes līmētas, stiķējot no 
mazākiem gabaliem un neievērojot 
raksta tektoniku. Kopumā tikai 
lielākajās slejās rakstā ievērots or-
namenta noteiktais ritms, bet arī tas 
ir traucēts ar gandrīz 8 cm platām 
joslām, kas radušās nedaudz vienu 
otrai pārlīmējot neapdrukātās ma-
las. Šajā izpētes stadijā 18.gs. vidus 
tapetēm netika konstatēta dekoratīvā 
apmale. Kompozicionāli tapetes 
līmētas līdz apmetumā izvilktās dze-
gas apakšējai malai, noklājot visu 
sienas plakni līdz cokolam. Cokola 
daļā atrastās auduma šķiedru paliekas 
un naglu caurumi liecina par auduma 
apdari.

Krāšņās tapetes ir unikāla laik-
meta interjeru apdares liecība. Daļa 
no tām vēl aizvien atrodas Gricgales 
muižā, apslēpta zem vēlāku tapešu un 
apmetuma kārtas, bet atsegtās tapetes 
sausā veidā tika noņemtas no sienas 
un pārvestas uz SIA Arhitektoniskās 
izpētes grupa arhīvu, kur tās, attīrītas 
no putekļiem, gaida konservāciju/
restaurāciju.

Laura Lūse
MA mākslas vēsturē

laura.luse@gmail.com


