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svētkos!

Vēl pirms īstā zelta rudens 
iestāšanās mūsu Restauratoru 
biedrības biedru grupa kopā ar ci-
tiem interesentiem posās gadskārtējā  
ekskursijā pa Latvijas skaistākajām 
vietām. 

Rīta saulei spraucoties no caur 
Daugavas radītiem daudzveidīgiem 
un daudzkrāsainiem miglas vāliem, 
devāmies ceļā, lai apmeklētu šā gada 
jubilāra dzejnieka Raiņa pirmo dzīves 
vietu  - Tadenavu Sēlijā (kā nu Raiņa 
gadā iztikt bez Raiņa!).

Apmeklējuma iemesls – vērienīgi 
restaurācija darbi, kas pusmuižā 
norisinās pateicoties Eiropas eko-
nomikas zonas finanšu instrumenta 
programmas „Kultūras un dabas man-
tojuma saglabāšana un atjaunināšana” 
finansējumam. Pēc arhitekta Ērika 
Cērpiņa projekta darbus objektā iz-
pilda uzņēmums Modus Būve. 

Muzeja komplekss sastāv no 
vairākām ēkām, taču tikai divas no 
tām skatījušas jaunā Pliekšānu puišeļa 
acis – līdz mūsdienām vairakkārt 
pārveidoto dzīvojamo māju un gadu 
nastas sašķiebto guļbaļķu šķūni.  Tikai 
dažus savas saulainās bērnības gadus 
vēlākais dzejnieks pavadīja šajā vietā, 
uz kurieni aiz Jēkabpils mēs braucām 
pa diezgan tukšu šoseju, vērodami 
rudenīgos laukus, mežus, dažas 
apdzīvotas un citas pamestas mājas 
un Daugavas plūdumu lēzenajā ielejā. 
Līkumots lielceļš, cauri mežainam 
apvidum mūs pieveda klāt mājai, 
kura Pliekšānu laikā, jādomā, nebija 
nekāda  nesasniedzamā nomale, bet 
gan aktīvs saimnieciskais centrs ar 

Kārtējā  Latvijas iepazīšanas tūre.

jaunu, tikko uzbūvētu dzīvojamo 
māju un vairākām, diezgan dižām 
saimniecības ēkām ap plašu pagal-
mu. Tagad kādreizējo pusmuižas 
pagalmu aizņem jaunsaimniecības 
dzīvojamā ēka un padomju laikā pāri 
tam uzcelts kultūras nams – diezgan 
neizteiksmīga, taču šobrīd noderīga 
būve.

Ar restaurācijas koncepciju un 
objektā notiekošajiem darbiem mūs 
iepazīstināja projekta arhitekts. 
Kaut arī objekta oficiālais statuss ir 
memoriālais muzejs, atveidot  reālo 
19.gadsimta vidus vidi un noskaņu 
ja arī nav neiespējami, tad tomēr 
sarežģīti un falši. Tāpēc dižais šķūnis 
no ārpuses saglabās savu šķībumu, bet 
tajā ievietosies pavisam mūsdienīgas 
funkcijas. Arī dzīvojamā jeb tā 
dēvētā memoriālā māja saglabās savu 
tagadējo izskatu un tikai iekštelpās 
paredzēts veidot atsauces uz laiku, 
kad sētā valdīja patriarhālais dzīves 
veids.  Ēkas paliks uz vietas, tās būs 
apkoptas un ieguvušas jaunu elpu, 
tomēr ir diezgan grūti saprast kā un 
vai būs iespējams satver kaut ko no 
dzejnieka saules gadu noskaņas, ja 
nepalīdzēs  muzeja darbinieku izjusts 
stāsts.

Mūsu ceļš veda pa vietām, kur 
tikai retumis sanāk iegriezties , 
tāpēc atpakaļceļā apstājāmies pie 
Dunavas katoļu baznīcas, kuras sar-
kanais neogotiskais tornis ieraugāms 
no Daugavas labā  krasta, brau-
cot Daugavpils virzienā. Tagadējā  
baznīca uzcelta 1900.gadā, kāda 
senāka 18.gadsimtā celta dievnama 
vietā.   1.pasaules karš ēku stipri 
izpostījis, taču tagad kārtīgi apkoptajā  
un rūpīgi uzturētājā dievnamā par to 
vairs nekas neliecina. 

Nākamā pieturas vieta bija pie 
nelielās Dignājas luterāņu baznīcas, 
kas paslēpusies dižu koku paēnā, 
vien gotiskās formās darināto tornīti 
spīdinādama virs tiem. Tās mūra 
ēka celta 19.gadsimta sākumā, bet  
pārbūvēta 19.gadsimta vidū. Par 
senākas baznīcas eksistenci liecina 
sakristejā uzglabāta akmens kapa 
plāksne Velinkam, kas tiek datēta ar 
1575.gadu. Mūsu priecīgā kompānija 
ar lielu interesi aplūkoja ne tikai šo 
reliktu (Rīgā vai Cēsīs šādas plāksnes 
esamība nebūtu nekas īpašs, bet te, 
kur leģenda vēsta par “mazu koka 
baznīciņu ar salmu jumtu” senākos 
laikos, šāds objekts ir ievērības 
cienīgs), bet uzkāpa arī baznīcas 
tornī.

pamazām atklājās brīnišķīgi, elegantā 
un akurātā manierē zīmētu putnu silu-
eti - kreisajā pusē eleganta dzērvīte, 
kas kāri sniedzas pēc mākslinieka 

Nometnes dalībnieki attīra vējtvera 
sienas no vēlāku laiku uzslāņojumiem. 
Foto: S.Veinberga

Medību istabas logailā gleznotā 
dzērve nostiprināšanas procesā.
Foto: S.Veinberga

Darbs pie Cesvaines pils Medību
istabas sienas krāsojuma atsegšanas.
Foto: S.Veinberga.

pasniegtām odziņām, savukārt labajā 
pusē spārnus izpletusi pūce. Pils jau 
tā neskaitāmajiem iemītniekiem nu 
pievienojušies vēl divi dziedātāji.

Pils centrālās ieejas vējtverī tika 
veikti darbi vēsturiskā sienu un grie-

stu krāsojuma noteikšanai. Kā jau 
citās pils telpās, arī šeit tas nozīmēja 
pārkrāsojumu slāņa noņemšanu. Pro-
cesu gan atviegloja mitrums, kas 
nāk no pagraba - tas ne tikai veicina 
krāsu slāņu atdalīšanos, bet arī uz 
kādu laiku aptur nodomus vējtvera 
plaknes atjaunot  vēsturiskās krāsās. 
Bez uzmanības nepalika arī centrālās 
ieejas durvju apkalumi un virsgaismas 
loga dekoratīvie metālkalumi. Tika gan 
mērīts, gan zīmēts, gan vērtēts un beigu 
beigās sniegtas arī rekomendācijas to 

sekmīgai saglabāšanai.
Bet nav jau tā, ka tikai strādājām.
Darba stundas papildināja dažādas 

rosinošas aktivitātes. Katru rītu sākām 
ar papīra dzērvju locīšanu, kuras ar 
katru dienu kļuva ar vien mazākas 
savos izmēros, tai pat laikā aplieci-
not mūsu pieaugošo meistarību un 
pirkstu veiklību. Lai ievingrinātu 
prātu un atmodinātu restauratora in-
stinktus, pildījām dažādus uzdevu-
mus, piemēram, objektu aprakstīšanu 
un atpazīšanu pēc šiem aprakstiem, 
risinājām mistērijas par kustīgiem 
muzeja eksponātiem, risinājām kāzusus 
par kultūras vērtību saglabāšanu. 

Brīvajā laikā neiztika bez piknika un 
vakara peldēm, Cesvaines apkārtnes 
iepazīšanas, meklējot velna akmeni 
un mācītājmuižu. Zinātāju vadībā 
izlūkojām pili ar tās telpu virtenēm, 
agrāko muižas apbūvi. Baudījām  
ērģeļu mūziku, naksnīgas pastaigas 
un vērojām zvaigžņu lietu. Neiztikām 
arī bez jubilāra un svētku kūkas, gan 
ne Karlsona gaumē -  kūka bija tikai 
viena...  

Noteikti jāatzīmē iespēju iepazīties 
ar brīnišķīgiem cilvēkiem. Nometne 
pulcēja dažādu materiālu restaurato-
rus, dalībnieku pulciņu papildināja 
vietējie jaunieši. Arī vecuma diapa-
zons bija plašs, tādēļ dalībnieku buķeti 
tik tiešām var vērtēt kā daudzveidīgu. 
Strādājot un atpūšoties plecu pie ple-

Daļēji atsegtā oriģinālā medību zāles 
apdare. Foto: S.Veinberga.

ca bija iespēja dalīties stāstos par 
piedzīvoto darbā - par interesantiem 
objektiem, darba pieredzi, pieļautām 
kļūdām vai neveiksmēm, no kurām 
vienmēr vērtīgi mācīties. Kopā 
pavadītais laiks tiešām ļāva satikt 
kolēģus, ko citkārt, lai arī strādājam 
vienā profesijā, tā arī neizdotos 
iepazīt.

Ikvienu aicinu nākamgad pieda-
līties, nelaist garām šādu iespēju. 
Un nav nozīme specializācijai - no-
metnes dalībnieku pulkā bija metāla, 
koka, papīra restauratori, kas pie 
krāsu slāņu atsegšanas strādāja pir-
mo reizi, tajā skaitā arī es pati. Taču 
ar prasmīgu kolēģu atbalstu ar visu 
veiksmīgi tikām galā. 

Tiekamies nākamgad!
P.S. Liels paldies visiem, kas pie-

lika roku nometnes tapšanā, īpaši 
projekta guru un virzītājspēkam 
- Laurai Lūsei un Cesvaines pils 
muzeja direktorei Daigai Matrozei. 
Paldies par veltīto laiku un darbu 
arī nometnes dalībniekiem - Jānim 
Tolpežņikovam, Jurim Pavlovam, 
Uldim Skanim, Aucei Purmalei, 
Baibai Pilsumai, Līgai Dravniecei, 
Vladimiram Lušečkinam, 
Ingunai Namiķei, Ievai Liepai, 
Jūlijai Starovoitovai, Lindai Ošei, 
Olitai Dzelzkalējai, Dacei Čolderei, 
Liesmai Zariņai, Aleksandram 
Romaņenko, Mārim Apfelbergam, 
Mārtiņam Rimšam, 
Lindai Klimanovai.

Nometnes paparaci,
Sintija Veinberga
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No 2015. gada 13. līdz 16. oktobrim 
Latvijas Arhīvistu biedrības projekta 
“Pergamentu un zīmogu nedēļa” iet-
varos Rīgā norisinājās izglītojošs 
pasākumu cikls atmiņas institūciju 
speciālistiem pergamenta un vaska 
zīmogu saglabāšanas un pieejamības 
jautājumos. Tā ietvaros tika atklāta 
pergamentu un zīmogu restaurācijai 
veltīta izstāde un bija iespējams 
apmeklēt izglītojošu semināru un di-
vas praktiskās restaurācijas darbnīcas.

Izstādes “Pergamentu un zīmogu 
kolekcijas restaurācija” atklāšana 

Pergamentu un zīmogu nedēļa Latvijas Nacionālajā arhīvā.

Viens no galvenajiem akcentiem šajā 
nedēļā bija izglītojošais seminārs “Per-
gamentu un zīmogu kultūrvēsturiskais 
mantojums Latvijā”, kas norisinājās 
14. oktobrī Latvijas Nacionālā arhīva 

Pergamentu un zīmogu kultūrvēsturiskais mantojums Latvijā.

Top Latvijas teritorijas 13.–17. gs. vaska zīmogu datu bāze.
Izglītojošā semināra programma 

tika noslēgta ar 2011. gadā uzsāktā 
projekta “Latvijas teritorijas 13.–17.
gs. vaska zīmogi Latvijas Valsts 
vēstures arhīvā” datubāzes testa ver-
sijas demonstrāciju. Tajā ir apkopoti 
1295 vaska zīmogu fotoattēli (averss, 
reverss, sānskats) un to apraksti, snie-
dzot ziņas gan par vizuālajiem para-
metriem (krāsu, formu, attēlotajiem 
sižetiem), gan par zīmoga leģendu 
(uzrakstu) un īpašniekiem, lietotājiem, 
datējumu. Apjomīgo informāciju ir 
izdevies apkopot un aprakstīt ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Šobrīd norisinās darbs pie datubāzes 
funkcionalitātes uzlabošanas, un to 

Pēdējā piestātne mūsu ekskursijā 
bija pie Krustpils pils, kuru kopš 1996.
gada apsaimnieko Jēkabpils vēstures 
muzejs. Visu šo laiku pilī norisinās 
atjaunošanas darbi, kuru sastāvā 
ietilpst arī restaurācijas epizodes. 
Man šķiet ļoti pievilcīgi tas, kā soli 
pa solim notiek pils izpēte, atsevišķu 

tās daļu atjaunošana, koncepciju un 
risinājumu pārbaude, radušos kļūdu 
vai neprecizitāšu labošana. Arhitektes 
Dace Lukševicas pavadībā mums bija 
iespējams ielūkoties arī telpās, kur ti-
kai  pavisam nelieli polihromijas frag-
menti uz sienām liecina par krāšņo pils 
pagātni. Noslēgumā – kāpiens tornī, lai 

aplūkotu tajā esošo gleznu izstādi un 
pavērtos uz Daugavas cēlo plūdumu 
no augšas.

Es pateicos visiem, kuri paļāvīgi 
un uzticīgi man sekoja arī šoreiz Lat-
vijas iepazīšanas kārtējā tūrē.

Dace Čoldere

Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) 
administrācijas telpās, Šķūņu ielā 11, 
bija ievadošais notikums izglītojošo 

pasākumu ciklā. Izstāde iepazīstina 
ar atsevišķām pergamentu un 
vaska zīmogu konservācijas un 
restaurācijas metodēm, raksturo to 
saglabāšanas apstākļus un piedāvā 
glabāšanas kārbu dizaina paraugus. 
Tajā parādīti arī atsevišķi LNA Lat-
vijas Valsts vēstures arhīvā saglabāto 
pergamentu restaurācijas piemēri, 
raksturojot to stāvokli pirms un pēc 
restaurācijas, kā arī sniedzot īsu 
restaurācijas programmas aprakstu. 
Atklāšanas dienā apskatāmi bija arī 
atsevišķi restaurētie oriģināli.

administrācijas ēkā.
Seminārs tematiski tika iesākts ar 

teorētiskiem priekšlasījumiem par per-
gamenta dokumentiem un zīmogiem, 
skaidrojot to lietošanas un pētniecības 
iespējas. Ar savām zināšanām un perga-
menta dokumentu pētniecības pieredzi 
dalījās Dr.hist. Andris Levāns, savukārt 
ieskatu zīmogu pētniecībā sniedza 
Rundāles pils muzeja pārstāvis Jānis 
Baltiņš. Tālāk ar priekšlasījumiem 

uzstājās pārstāvji no tādām atmiņas 
institūcijām kā Latvijas Nacionālā 
bibliotēka, Latvijas Universitātes 
Akadēmiskā bibliotēka, Latvi-
jas Nacionālais vēstures muzejs, 
Turaidas muzejrezervāts un Lat-
vijas Nacionālais arhīvs, un tie 
koncentrējās uz pārstāvēto institūciju 
krājumā esošo pergamenta doku-
mentu un zīmogu apskatu.

veic vairāku Latvijas Nacionālā arhīva 
struktūrvienību pārstāvju darba grupa, 
konsultējoties ar viduslaiku vēstures 
speciālistiem. Uzlabojumu mērķis ir 
padarīt datubāzi par ērtu darba rīku 
profesionāliem vēstures un mākslas 
pētniekiem, kā arī saglabāšanas 
speciālistiem.

Sākotnējie projekta mērķi paredzēja 
elektroniskajā zīmogu datubāzē apko-
pot tikai Latvijas Valsts vēstures arhīvā 
glabātos vaska zīmogu digitālos attēlus 
un to aprakstus, tomēr, diskutējot un 
konsultējoties ar citu Latvijas atmiņas 
institūciju pārstāvjiem, tika nolemts 
datu bāzē pieejamās informācijas klāstu 
papildināt arī ar citās institūcijās esošo 

vaska zīmogu attēliem un aprak-
stiem. Šobrīd ir iegūti dati un veikta 
fotofiksācija Latvijas Universitātes 
Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu 
un reto grāmatu kolekcijā esošajiem 
vaska zīmogiem. Projekta īstenotāji 
cer veidot ciešu sadarbību arī ar 
citām Latvijas atmiņas institūcijām 
un ar laiku datubāzei pievienot 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 
Turaidas muzejrezervātā, Latvi-
jas Nacionālajā vēstures muzejā 
un Rīgas vēstures un kuģniecības 
muzejā saglabāto vaska zīmogu 
digitālos attēlus un to aprakstus.

bija veltītas pergamentu saglabāšanai 
un vaska un lakas zīmogu restaurācijas 
pamatiem. Tajās piedalījās Latvijas 
Nacionālā arhīva, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas un vairāku muzeju 
pārstāvji, lai papildinātu teorētiskās 
un praktiskās zināšanas.

Radoši praktisko darbnīcu “Perga-
mentu saglabāšanas noslēpumi” vadīja 
SIA “Sēpija” pieredzējusī dokumentu, 
grāmatu, grafikas un pergamenta res-
tauratore Ārija Ubarste. Sākotnēji tika 
izklāstīta teorētiskā puse un dalībnieki 
tika iepazīstināti ar pergamentu 
vēsturi, ieguvi un izstrādi, iedalījumu 
un izmantošanu. Tika raksturoti 
pergamenta saglabāšanai labvēlīgi 
apstākļi un pievērsta uzmanība 
temperatūras un mitruma kaitīgajai 
ietekmei. Tālāk sekoja galveno perga-
menta restaurācijas procesu raksturo-
jums: objekta izpēte un novērtēšana, 
teksta nostiprināšana, virsmas 
tīrīšana (sausā un mitrā), rūsas traipu 
likvidācija, mitrināšana (lokāla vai 
vispārēja, vakuumgalda izmantošana), 
presēšanas un deformāciju 
likvidācijas metodes, līmēšana un 
nostiprināšana (līmju receptūras, 
dublējamie materiāli, tehnika). Īpaši 
tika uzsvērts, ka tāpat kā darbā ar jeb-

kuru restaurējamo priekšmetu arī per-
gamentu restaurācijā procesi jāpielāgo 
atbilstošajai situācijai un darbu secība 
var nedaudz mainīties. Paralēli tika 
sniegtas ziņas par tematisko literatūru, 
izmantojamajiem materiāliem un in-
strumentiem.

Dienas otrajā pusē, iesaistoties 
klātesošajiem, tika demonstrēta per-
gamenta pakāpeniskā atvēršana ar 
smilšu maisiņiem, mikroskopiskā 
objekta izpēte un virsmas tīrīšana 
ar dzēšgumiju un skalpeli. Tika 
aktualizētas glabāšanas un 
eksponēšanas problēmas. Darbnīcas 
dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijās 
un uzdeva sev interesējošos 
jautājumus. Ā. Ubarste atklāti dalījās 
ar savu pieredzi un padomiem, kā 
rezultātā veidojās vērtīga domu un 
pieredzes apmaiņa, kas restauratora 
profesijā ir nozīmīga profesionālajai 
izaugsmei.

Savukārt 16. oktobrī notika radoši 
praktiskā restaurācijas darbnīca “Vas-
ka un lakas zīmogu restaurācijas pa-
mati”, kuru vadīja Rīgas Celtniecības 
koledžas Restaurācijas katedras 
vadītājs Māris Jēkabsons un LNA 
Dokumentu preventīvās saglabāšanas 
departamenta arhīva eksperte Ilona 
Teplouhova. Sākumā dalībnieki tika 
iepazīstināti ar zīmogu vēsturi, to 
veidiem un pievienošanas varian-
tiem, izmantotajiem materiāliem, bet 
vēlāk bija iespējams “iemēģināt roku” 
oriģinālu zīmogu virsmas mehāniskajā 
tīrīšanā. Praktiskajā daļā dalībnieki 
paši izgatavoja savus vaska un lakas 
zīmogu atlējumus, lai tos vēlāk sa-
lauztu un mēģinātu “restaurēt”.

Savu pieredzi vaska un lakas zīmogu 
restaurācijas darbnīcā LNA rokrakstu, 
dokumentu un grāmatu restauratore 

Ieva Cesberga raksturojusi sekojoši: 
“Klausoties darbnīcu vadītāju 
stāstījumu, varēja uzzināt, ka arhīva 
fondi ir bagāti ar zīmogiem – sākot 
ar vissenākajiem paraugiem no 13. 
gs. līdz pat 19. gs. Katrs zīmogs ir kā 
individuāla vēstures liecība ar savu 
stāstu un “seju”, kas ir jāsaglabā un 
jāsaudzē. Ar baltiem kokvilnas cim-
diem tiem var uzmanīgi pieskarties 
un sajust, cik daži no tiem ir po-
raini un trausli – un katra nepareiza 
kustība var izraisīt neatgriezeni-
sku zaudējumu. Roku kustībām ir 
jābūt reizē precīzām, stingrām un 
saudzīgām. Ir patīkami apzināties, 
ka izdodas saglābt sadalījušos frag-
mentu, kas paildzina zīmoga mūžu 
un saglabā to nākamajām paaudzēm 
ar cerību, ka tas vēl daudz ko spēs 
pastāstīt par pagātnes notikumiem. 
Tāpat ir interesanti mēģināt izvei-
dot zīmoga nospiedumu piedāvātajā 
mūsdienu materiālā (no šellakas). 
Šī procesa laikā var saprast, ka ir 
vajadzīga liela roku veiklība un arī 
zināma prakse, lai zīmogs uztaptu 
kā pieklājas – skaidri salasāms. 
“Oblatas” zīmogi raisa pārdomas, 
ka tā ir atsevišķa filigrāna māksla ar 
smalkāku pieeju dokumentiem.”

“Pergamentu un zīmogu nedēļas” 
semināru un praktisko darbnīcu 
auditoriju veidoja restauratori, 
krājumu glabātāji, arhīvisti, pētnieki 
u.c. dalībnieki no visas Latvi-
jas. Pasākums tika organizēts ar 
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbal-
stu un īstenots ar LNA Dokumentu 
preventīvās saglabāšanas departa-
menta palīdzību.

Ieva Cesberga,
Justīne Ose, Līga Paušus,

Ilona Teplouhova, Baiba Vanaga

Praktiskās restaurācijas darbnīcas.
15. un 16. oktobrī LNA Latvijas 

Valsts arhīva metodiskajā kabinetā, 
Bezdelīgu ielā 1A, notika radoši 
praktiskās restaurācijas darbnīcas, kas 

„Nometnes hronikas”
Šovasar, augusta pirmajā nedēļā pēc 

vairāku gadu pārtraukuma norisinājās 
restauratoru vasaras ceļojošā nometne. 
Par nometnes mājvietu bija kļuvusi 
Cesvaines pils, kurā veselu nedēļu 
čakli darbojās mūsu jau esošie un vēl 
tikai topošie restauratori.

Nometnes laikā dažādās pils telpās 
tika veikti izpētes  darbi ar mērķi 

novērtēt objektu stāvokli un sniegt 
norādes par nepieciešamajiem 
konservācijas un restaurācijas dar-
biem. Izpēte tika veikta Medību istabā 
pils torņa otrajā stāvā un pils centrālās 
ieejas vējtverī. Novērtēti tika arī 
vairāki metālkalumi, kas rotā pils dur-
vis un logus.

Medību istabā tika atsegti laukumi 

ar sākotnējo dekoratīvo krāsojumu. 
Iepriekš jau bija tikušas veiktas 
izpētes, kuru laikā atšifrēts arī tā 
trafarets, taču nu skatam paveras 
lielāki, brīnišķīga tepiķa cienīgi rak-
sti. Lielu pārsteigumu gan mūsu res-
tauratoriem, gan pils iemītniekiem 
radīja apdares slāņu noņemšana er-
kera nišā. Dienu no dienas skatam 


