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Barona Bernharda fon Līvena
dižciltības grāmatas restaurācija

Att.5 Materiāla zudumi laika apstākļu ietekmes
rezultātā. Pleca daļa.
(Foto: A. Veisa (Ulmane), 2015)

Att.7 Māte Latvija - Bistes daļa PEC restaurācijas.

netika konstatēts, bet tika pieņemts
lēmums veikt virsmas dezinfekciju
preventīvos nolūkos.
Lai
noteiktu
visprecīzākos
restaurācijas gaitā veicamos darbus,
tika rīkota restaurācijas padome ar
akmens un būvmākslas restauratoru
piedalīšanos. Pieredzes iegūšanas
nolūkos tika veikts ceļojums uz
Čehijas
Republiku,
Pardubices
Universitāti. Tika apstiprināta ģipša
modeļu restaurācijas tehnoloģija, uz
kuru balstoties tika veikts tālākais
darbu process.
Restaurācijas gaitā tika veikta
bojājumu kartēšana, fotofiksācija,
materiālu piemeklēšana un paraugu
veidošana, virsmas dezinfekcija,
virsmas attīrīšana, atdalījušos detaļu,
atslāņotās virskārtas un pulverveida
lokālu punktu stiprināšana un virsmas
tonēšana. Darbu noslēgumā izveidota restaurācijas pase, kurā iekļauta
detalizēta objekta izpēte un veikto
darbu apraksts.

2016. gadā Latvijas Nacionālā arhīva
Latvijas Valsts vēstures arhīvs nodeva
restaurācijai Dokumentu preventīvās
saglabāšanas departamentā unikālu
pergamenta dokumentu - barona Bernharda fon Līvena dižciltības grāmatu
(5561.f., 2.apr., 229.l.). Restaurāciju
veica Restaurācijas nodaļas arhīva
eksperte Ilona Teplouhova, programmu
saskaņoju
un
darbu
pieņēma Latvijas Nacionālā arhīva
Restaurācijas padome. Turpinājumā
piedāvājam nelielu ieskatu pergamenta restaurācijā.
Datējums: 1721.g.
Materiāls: Pergaments, vasks, koks,
zīds
Izpildījuma tehnika: Rokraksts
Izmēri (cm):
Pergaments: 54,9-58,9 x 74,0-75,7;
1.zīmogs: 3,6 Ø; 1,1 h;
2.zīmogs: 3,6 Ø; 1,1 h;
3.zīmogs: 3,6 Ø; 1,1 h;
4.zīmogs: 3,6 Ø; 1,3 h;
Objekta apraksts.
Objekts sastāv no vienas pergamenta
loksnes, tās apakšdaļā izveidota atloce, kurā izveidoti četri caurumi (katram zīmogam, kopā četri zīmogi),
caur kuriem izvilktas pītas, dzelteni
zilas zīda auklas. Dokumentam

(Foto: A. Veisa (Ulmane), 2015)

Att.6 Jaunizveidota svārku daļa. Augstums 1.17m
(Foto: A. Veisa (Ulmane). 2015)

Viens no pēdējiem darba posmiem
bija zudušās daļas rekonstrukcija, kuru
veiksmīgi RCK telpās veica tēlnieks
G.Vagners. Par pamatu tika izmantotas dabā iegūtas fotogrāfijas no RBK
skulptūras Māte Latvija. Tika izveidots
oriģināla izmēriem un proporcijām
atbilstoša svārku daļa ģipsī. Tika
piemeklēts atbilstošs virmas tonālais
un tekstūras risinājums. Ģipša modelis ir viengabalains ar cauru vidu,
kas atbilst oriģinālā meta konstrukcijai. Savienojuma vietās modelētas
ģeometriskas formas, lai nodrošinātu
savietojamību ar oriģinālu.
Visi darbi ir veiksmīgi pabeigti, un
tiek organizēta objekta eksponēšana

RCK telpās, kur būs nodrošināta tā
apskate plašākai sabiedrībai kā arī
iespēju robežās turpināsies atlikušo
daļu restaurācijas process.
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Cielava, S. Brāļu kapi. Rīga: Latvijas Valsts
izdevniecība, 1959. 28.lpp.
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BBK protoklols Nr.35. - 11.10.1927
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BBK protoklols Nr.21. -31.03.1928.
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Pēc 2013.gada 29.maija rīkojuma Nr.5.1-1-126
(stājas spēka nakamajā dienā pēc publikācijas
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis ” Nr.112 (4918)
2013.gada 12.jūnijā).

Sagatavoja:
Aija Veisa (Ulmane), 2016
Paldies:
Mārim Jēkabsonam (RCK)

Rīgas Celtniecības koledža
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Fragmentārs “ Zelta zirgs” uzvedums: aktieri no pašu vidus
Baudīsim jauko pasākumu, tā, lai pašam patiktu un citus iepriecinātu!!!
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Nr. 68

pievienoti četri dabīgas krāsas vaska
zīmogi koka kapsulās.
Uz pergamenta ar dažādām eļļas
krāsām veidots dzimtas ciltskoks,
attēlojot ģimeņu ģerboņus. Zem tiem
ar melnu tinti vācu valodā veidoti uzraksti.

Objekta stāvoklis pirms restaurācijas.

Pergaments:
- Pergaments bijis locīts;
- Virspusējs netīrumu slānis;
- Pergamenta augšējā daļā vērojami
nezināmas izcelsmes traipi;
- Pergamenta lejas daļa, mitruma
ietekmē, iekrāsojusies zaļa (no zaļās
krāsas, kas izmantota ciltskoka attēlā);
- Pergamenta augšējos stūros
vērojami daudzi iegareni caurumi, kā arī nelieli materiāla zudumi, kas radušies no dokumenta
piestiprināšanas pie sienas;

- Gan pergamenta malām vērojami
nelieli plīsumi ar nelieliem materiāla
zudumiem.
Zīmogi:
- Zīmogu laukiem virspusējs
netīrumu slānis;
- Otrā zīmoga kapsulai vērojami
materiāla zudumi;
- Visiem zīmogiem trūkst kapsulu
vāciņu.
Restaurācijas programma.
1. Pergamenta pakāpeniskā atvēršana;
2. Izpēte pirms restaurācijas un
analīzes (informācijas nesēju noturības pārbaude);
3. Zīmogu virsmu mehāniska tīrīšana;
4.
Otrā
zīmoga
fragmentu
nostiprināšana un zudumu pieaudzēšana;
5. Pergamenta virsmas mehāniska
tīrīšana;
6. Pergamenta zudumu aizpildīšana;
7. Presēšana;
8. Pieaudzēto malu pielīdzināšana
pēc oriģināla;
9. Aploksnes izgatavošana pergamentam no bezskābes kartona. Kārbas
izgatavošana no bezskābes kartona
objekta turpmākai uzglabāšanai.
Restaurācijas gaita.
Pergamenta dokuments tiek atlocīts
un novietots uz līdzenas virmas.
Uz pergamenta, tā locījumu vietās
tiek novietoti smilšu maisiņi, ko
izvēlas atkarībā no locījumu vietu
intensitātes. Smilšu maisiņi ik pēc
pāris dienām tiek pārvietoti, lai
nodrošinātu vienmērīgu pergamenta
iztaisnošanos. Process tiek turpināts
tik ilgi, kamēr pergaments ir iztaisnojies un noņemot smilšu maisiņus,
pats vairs nelokās ciet.
Pirms zīmoga virsmas mehāniskās
tīrīšanas pergamenta dokuments tiek
iepakots papīrā, lai tīrīšanas procesa
laikā tas netiktu sabojāts. Zīmoga
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virsmas mehāniskā tīrīšana tiek sākta
ar mīkstu otu, no tā virsmas notīrot
netīrumus. Pēc tam uz zīmoga virsmas tiek novietota samitrināta vate,
kas nosedz visu zīmoga virsmu.
Samitrinātā vate tiek atstāta uz zīmoga
virsmas uz 10 – 20 min, atkarībā
no netīrumu slāņa intensitātes.
Turpmākais tīrīšanas process tiek
veikts
izmantojot
samitrinātus
vates tamponus – uz zīmoga virsmas novietotā samitrinātā vate tiek
pakāpeniski noņemta, atsegtā vieta,
ar apļveida kustībām tiek notīrīta.
Tīrīšanu beidz, kad uz vates tamponiem nav saskatāmas netīrumu pēdas.
Zīmoga fragmentu nostiprināšanai
nepieciešams veikt fragmentu malu
apstrādi. Šim procesam tiek izmantots
uz spirta lampiņas sakarsēts skalpelis.
Ar sakarsēto skalpeli tiek nolīdzinātas
zīmoga fragmentu malas tā, lai neveidotos gaisa burbuļi. Nepieciešamības
gadījumā malu nolīdzināšanas procesā
var izmantot vaska masu.
Pergamenta dokuments tiek novietots uz filtrpapīra, tā virsmas tīrīšana
tiek veikta sākot ar reversa daļu.
Sākotnēji veic mušu ekskrementu
noņemšanu, izmantojot skalpeli. Ar
skalpeļa aso galu, katrs ekskrements,
nebojājot pergamentu, tiek nokasīts.
Virsmas tīrīšanai tiek izmantotas dažādu mīkstuma pakāpju
dzēšgumijas, cietākās no tām tiek
izmantotas netīrumu tīrīšanai dokumenta locījumu vietās, mīkstākās –
teksta un attēlu tuvumā (nepieskaroties tekstam un attēliem). Tīrīšana
tiek veikta ar apļveida kustībām,
ļoti uzmanīgi, īpaši teksta, attēlu un
materiāla zudumu tuvumā. Tīrīšanu
beidz, kad dzēšgumijas paliekas
vairs nemaina krāsu un dokuments ir
kļuvis gaišāks. Dzēšgumiju paliekas
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tiek nosūknētas, izmantojot putekļu
sūcēju, kas darbojas saudzīgā režīmā.
Dokumenta aversa daļas tīrīšanu
uzsāk ar atloces iekšpuses tīrīšanu,
virzoties gar teksta vai attēla malām,
kad tas paveikts atkārto dzēšgumiju
palieku nosūknēšanu. Vietās, kur
netīrumu sānis ir īpaši aktīvs, izmanto
stikla šķiedras zīmuli. Tīrīšanu veic
ar apļveida kustībām, ievērojot īpašu
piesardzību teksta un attēlu tuvumā.
Stikla šķiedras putekļus noslauka, izmantojot platu otu.
Sagatavo pergamenta dokumentu
zudumu aizpildīšanai - pergamenta dokuments tiek novietots uz gaismas galda virsmas, materiāla zudumu vietās
pa virsu pergamentam tiek novietots
stikla fragments, virs kura novieto
zudumu aizpildīšanai paredzēto pergamentu. Izmantojot gaismas galda apgaismojumu, tiek izveidotas atbilstošas
pergamenta detaļas materiāla zudumu
aizpildīšanai, tās izgriež no pergamenta, izmantojot asu skalpeli.
Materiāla zudumu aizpildīšanai paredzēto pergamenta detaļu malas tiek
plāninātas, izmantojot asu asmeni un
skalpeli. Detaļu malu plānināšana
nepieciešama, lai nodrošinātu pēc
iespējas gludākas dokumenta oriģināla
un jauno fragmentu savienojumu vietas.
Kad sagatavotas visas materiāla
zudumu aizpildīšanai nepieciešamās
detaļas, tiek pagatavota līme pēc
iepriekš minētās receptes. Pergamenta
dokumentiem zudumu aizpildīšana
tiek veikta to reversa pusē. Jauno pergamenta fragmentu malas tiek noklātas
ar želatīna līmi, izmantojot smalku
otiņu, pergamenta fragments tiek novietots tam paredzētajā vietā, to pārklāj
ar sausu marli un nedaudz piespiežot,
izlīdzina, tādējādi arī noslaukot lieko

līmi. Kamēr tiek līmēti pārējie pergamenta fragmenti var tikt izmantoti smagumi, ko novieto uz jau
pielīmētajām detaļām.
Kad visi materiāla zudumi ir
aizpildīti ar jaunajām detaļām, tajās
vietās tiek novietoti smagumi. Pergaments pēc materiāla zudumu
aizpildīšanas turēts zem smagumiem
vienu nedēļas, lai nodrošinātu, ka
jaunie fragmenti ir labi pielīmējušies
un no izmantotās līmes iztvaiko
liekais mitrums.
Pergamenta dokumentam tiek
noņemti smagumi. Izmantojo gaismas galda apgaismojumu un
stikla fragmentu, kas palikts zem
pielīdzināmās vietas, ar skalpeli
tiek nogrieztas liekās pielīmēto
fragmentu malas. Nepieciešamības
gadījumā, izmantojot skalpeli, tiek
veikta papildus plānināšana jaunajiem pergamenta fragmentiem,
kas izmantoti dokumenta materiāla
zudumu aizpildīšanai.
Atsaucoties uz Ministru kabineta
noteikumiem Nr.747 „Latvijas
Nacionālā arhīva darbības noteikumi”, objekts jāuzglabā glabātavā,
kur
maksimālā
temperatūra
nepārsniedz 18° C un gaisa relatīvais
mitrums ir 50 – 60 %.
1.att. Objekta averss pirms restaurācijas. 2.att. Objekta reverss pirms
restaurācijas.
LVVA 5561-2-229 S A 001		
LVVA 5561-2-229 S R 001
3.att. Objekta averss pēc restaurācijas. 4.att. Objekta reverss pēc
restaurācijas.
LVVA 5561-2-229 B A 001		
LVVA 5561-2-229 B R 001
Ilona Teplouhova

Att.3 K.Zāles ģipša meta Krūšu daļa PIRMS
restaurācijas (Foto: A.Veisa (Ulmane), 2015)

Att.1 Ģipša meta atrašanās vieta zem klajas debess
līdz 2011. gadam Liepājas pilsētas muzejā
(Foto: G.Vagners. 2011)

Bija iecerēts to novietot Liepājas Sv.
Trīsvienības baznīcā, vēlāk Virsnieku
saieta namā, taču meta izmēru un
sarežģīto pārvietošanas darbu dēļ tas
netika realizēts. Metam zudusi viena daļa, iespējams, tas noticis tieši
šīs pārvešanas laikā. Mets glabājās
Liepājas muzeja pagalma šķūnītī,
līdz tas ugunsdrošības apsvērumu dēļ
tika nojaukts. 2011.gadā Ar Valsts
kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu, tēlnieka G.Vagnera vadībā meta
daļas pārvestas uz Rīgas Celtniecības
koledžu (RCK). Tika izveidotas koka
konstrukcijas daļu drošai pārvadāšanai
un vissmagāk cietušo daļu (Kritušie
dēli) stabilizēšanai.
Ģipsis kā materiāls nav piemērots
eksponēšanai eksterjeros, tas viegli
pakļaujas laika apstākļu radītajai
erozijai. Objektam radīti paliekoši
bojājumi. Pamatmateriālā redzamas
daudz plaisu, materiāla zudumi,
atdalījušies fragmenti. Ģipša meta
virsma ir stipri cietusi lietū, no
materiāla izskalotas mīkstās daļiņas.
Virsma ir daļēji erodējusi, redzamas
kavernas 2 - 12mm dziļumā. Atro-

doties āra apstākļos ģipša kavernās
iekļuvušas smiltis, sākušas veidoties
sūnas un aļģes. Lokāli atdalījušies
materiāla fragmenti un atlupusi
virskārta, novērojama pulverveida ģipša konsistence, kā arī tumši
notecējumi. Daļa no objekta pārklāta
ar grunts kārtu, kas liecina par centieniem objektu pasargāt no laika
apstākļu degradējošas ietekmes.
Objektam 2013.gadā piešķirts Valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu
nosaukums, kā vietējas nozīmes
mākslas piemineklis ar valsts
aizsardzības Nr.8913: „Objekts ir
autentisks, tēlnieka darināts mets,
kas liecina par formu meklējumiem
Rīgas Brāļu kapu tēlnieciskā
ansambļa veidošanās gaitā. Nozīmīgs

Mātes Latvijas skaudrais ceļš.
„Skarbs un cēls pacēlās Mātes Latvijas tēls pāri cīņā kritušajiem dēliem.
Skumju viņa tos svētīja ar uzvaras vainagu.” 1
Šoreiz stāsts būs par tēlnieka Kārļa
Zāles vienu no lielajiem darbiem –
Rīgas Brāļu kapu (RBK) ansambļa
tapšanu, kas veltīts Pirmā pasaules
kara un Brīvības cīņās kritušajiem.
Pēc uzvaras metu konkursā 1927.

gadā, tēlnieks uzsāka darbu pie reālās
skulptūras izveides. Pirmais šā procesa posms ir izveidot tēlniecības
darba metu. Tā rezultātā tapa ģipša
modelis, kura izmēri ir aptuveni 1/3
daļa no šūnakmenī kaltās skulptūras
un tas ir ~4m augsts. Mets sastāv no
7 atsevišķi savietojamām daļām. Objektam RBK kreisajā rokā redzams
vara vainags. Domājams, ka metam

vainags nav bijis. Darbs ar metu
uzsākts 1927.gada oktobrī un pabeigts līdz 31. martam 1928.gadā.
Mets izgatavots tēlniecības darbnīcā
Gaujas ielā 1, kur tapuši vairākums
kapu ansambļa tēlniecības darbu.
Nākamās ziņas par meta likteni ir no
1959. vai 1960. gada, kad Liepājas
muzeja direktora Imanta Lukaža
vadībā mets pārvests uz Liepāju.

Att.4 Uz meta atklātas akneņkaļa veiktas atzīmes ar
grafīta zīmuli, kuras tehnoloģiski tikušas izmantotas
pārnesot modeli oriģināla mērogā.
(Foto: A.Veisa (Ulmane), 2015)

Att.1 Ģipša meta atrašanās vieta zem klajas debess
līdz 2011.gadam Liepājas pilsētas muzejā
(Foto: G.Vagners. 2011)

kā šī izcilā, pasaulē augstu vērtētā
memoriālā ansambļa tēlnieciskās
daļas risinājums darba materiālā, kas
nepastarpināti liecina par Kārļa Zāles
rokrakstu un latviešu memoriālās
tēlniecības klasisko tradīciju augsto
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Att.4

Virsmas

erozija.

Kavernas

>

8mm.

Restaurācijas koncepcija paredz laika apstākļu
radītās erozijas un virsmas patinas saglabāšanu
(Foto: A.Veisa (Ulmane), 2015)

profesionālo līmeni.
Objekta saglabājamās vērtības:
oriģināls tēlniecības darbs, Mātes
Latvijas figūra, dēlu figūras, materiāls
un virsmas apdare.“ 4
Pēc atbalsta saņemšanas no VKKF
2013.gadā tika veikta projekta II daļa
- meta sausā attīrīšana, fotofiksācija,
bojājumu fiksēšana.
Projekta trešajā daļā (2015.g.) tika
sastādīta rūpīga restaurācijas programma, saņemta VKPAI darbu
veikšanas atļauja „Māte Latvija
ar kritušajiem dēliem” daļas Nr.5.
(krūšu daļa) un Nr.6. (bistes daļa)
restaurācija un konservācijai, un
daļas Nr.7 (svārku daļa) rekonstrukcijai, kā arī VKKF atbalsts.
Projektu un visus darbus veica
RCK docents, tēlnieks, akmeņkalis,
pedagogs, specializējies akmens un
ģipša tehnoloģijās Guntars Vagners
(Mg.art., Mg.paed.) un restauratoremācekle Aija Veisa (Ulmane)(B.sc.
ing.), piedaloties RCK Restaurācijas
katedras
vadītājam
Mārim
Jēkabsonam (Dipl.ing., Mg.chem.)
un būvmākslas mantojuma restauratorei Lindai Krāģei (Dr.Sc.ing.).
Restaurācijas
koncepcija
bija
neiejaukties materiāla struktūrā,
pēc iespējas izmantot atgriezeniskus materiālus, saglabāt vecuma
efektu, un erodējušo virsmu, kā arī
vēsturisko patinu, kas arī tika darīts.
Pirms restaurācijas izpētē tika veikta pamatmateriāla fizikāli-ķīmiskā
izpēte (RTU silikātu materiālu
institūts, 2012), mikroskopiskā izpēte
(A.Veisa (Ulmane) RCK, 2015) un
virsmas bioloģiskās analīzes (mikrobiologs R.Daukste, 2015). Virsmas mikrobioloģiskais piesārņojums

