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Ar skanīgu Līgo, lai Jāņunakts zied,
Lai uguns uz sauli un vasaru iet!
Sirsnīgi sveicieni Latvijas Restauratoru Biedrības
31 gada jubilejā !!!
Šoreiz ballīte nenotiek. Tiekamies domās!!!
Un uz drīzu tikšanos klātienē!!!
Mūsu jaunie, 2019. gada biedri:
		

Sarmīte Balode, Elīza Bula, Ramona Gailīte
Danute Grīnberga, Agris Strautmanis, Anita Šaitere.

Priecājamies un sveicam mūsu pulkā!
Lepojamies un apsveicam Rihardu, savu biedru no LRB
pirmsākumiem!
Valsts prezidents Egils Levits un
Ordeņu kapituls 2020. gada 23. aprīlī
nolēma atbilstoši Valsts apbalvojumu
likuma 11. pantam par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot
ar Triju Zvaigžņu ordeni un iecelt par
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri
Mākslas vēsturnieku, Nacionālās
kultūras
mantojuma
pārvaldes
Arhitektūras un mākslas daļas ekspertu, Latvijas Mākslas akadēmijas docentu, Okupācijas muzeja biedrības
valdes locekli
RIHARDU PĒTERSONU!
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Pārskats par Latvijas restauratoru biedrības kopsapulci
2020. gada 24. janvārī.
Latvijas restauratoru biedrības
gadskārtējā kopsapulce kā vienmēr
notika Latvijas Kara muzejā. LRB
priekšsēdētājs
Ronalds
Lūsis
pastāstīja par paveikto un piedzīvoto
2019. gadā.
Bijušas gan interesantas otrdienas,
gan tuvāki, gan tālāki pieredzes
ieguves braucieni, bet visnozīmīgākais
notikums bija mūsu biedrības 30.
dzimšanas diena un tai veltītā izstāde
un konference “No pagātnes uz
nākotni. Restauratora darbnīca”.
LRB 30 gadu jubilejas izstāde
un ar to saistītais lekciju cikls par
objektu saglabāšanas problēmām
un risinājumiem notika Latvijas
Nacionālajā mākslas muzejā Rīgas
birža no 2019. gada 29. marta līdz
2019. gada 9. jūnijam. To apmeklēja
14756 interesenti. Konferences norises laiks bija no 16. - 17. maijam ar lektoriem un viesiem arī no
Igaunijas, Lietuvas, Itālijas, Maltas,
Lielbritānijas, pārstāvot nopietnas
restaurācijas institūcijas. Tika izdots
gan izstādes katalogs, gan konferences tēžu krājums.
Biedrības revidente Gundega Jēruma
nolasīja LRB 2019. gada finanšu
pārskatu. 2019. gadā LRB iestājās 6
jauni biedri. Nu jau mēs esam 202. Kā
katrā pilnsapulcē apsveicām restauratorus, kuriem iepriekšējā gadā bijusi
nozīmīga jubileja.
Dita Murziņa parunāja par biedrības
avīzi. Par rakstu „Geli restaurācijā” kā

par labāko, balvu saņēma Zane Stikāne
un Elīna Māliņa. Par mājas lapu un
sociālajiem tīkliem rūpējas Ineta Augustina, Inta Kiriloviča, Ausma Šmite,
Aija Brīvniece un Anna Kozorovicka.
Protams, secīgā kārtībā arī citi protokola punkti: balsu skaitīšanas komisijas izveide, kandidātu pieteikšana
nākamā gada valdei utt. Ieguvām
arī informāciju par to, kas notiek
ārpus biedrības. Gundega Jēruma
iepazīstināja ar paveikto saistībā ar
Jelgavas restaurācijas centru. Vieslektors Atis Kampars pastāstīja par
kultūras mantojuma studijām Latvijas
Universitātē, kas izraisīja pagaras diskusijas.
Nemanot pagāja pāris stundas, un nu
jau Ģirts Bērziņš informēja par balsu
skaitīšanas rezultātu.

Jaunais
valdes
sastāvs:
priekšsēdētājs - Ronalds Lūsis,
revidente - Gundega Jēruma, valdes locekļi – Dace Čoldere, Dace
Dubrovska, Ivo Graudums, Māris
Jēkabsons, Dita Murziņa, Dace Pāže,
Aigars Pilenieks Indra Saulesleja un
Indra Tuņa.
Noslēgumā
Ronalds
Lūsis
iepazīstināja ar LRB 2020. gada
darbības programmu un budžetu.
Paldies Valsts kultūrkapitāla fondam, Latvijas Nacionālajam mākslas
muzejam Rīgas birža, Rundāles pils
muzejam, Rīgas domei, RERE grupai un visiem, arī vārdā nenosauktajiem, ar kuriem esam sadarbojušies
un kuri mūs atbalstījuši 2019. gadā
un turpina atbalstīt!
Aija Brīvniece

SARMĪTE GAISMIŅA
08.04.1943. – 22.04.2020.
Mums visiem Sarmītes Gaismiņas
aiziešana mūžībā ir sāpīgs zaudējums.
Mēs visi pazinām viņu kā Vēstures
muzeja Restaurācijas centra (tā
nosaukums gan oficiāli ir Nacionālā
Vēstures muzeja restaurācijas departaments) visu zinošo un šķietami
nenogurdināmo vadītāju. Visiem

pazīstama, zināma, tomēr katram sava,
neatvietojama un mīļa bija Sarmīte
ar viņai lieliski piestāvošo uzvārdu
„Gaismiņa”.
Es Sarmīti sāku iepazīt mazliet pirms
mūsu biedrības dibināšanas – laikā,
kad man radās nepieciešamība risināt
ar kultūras pieminekļu restaurāciju

saistītus jautājumus, un sāka veidoties mūsu un kaimiņu - lietuviešu un
igauņu sadarbība restauratoru darbu
izstāžu veidošanas aspektā. Kopš tā
laika vienmēr esmu jutusi viņu esam
tepat, klātbūtnē, ja ne tieši blakus,
tad ar roku sasniedzamā attālumā.
Tik tuvu, lai vajadzības gadījumā

2020. gada jūnijs

3

gūtu padomu un atbalstu, tik tuvu,
lai sajustu viņas personības gaišo
starojumu.
To mēs izjutām arī visi kopā dibinot
un pēc tam veidojot mūsu biedrību

Vecrīgā. Ar Sarmītes drosmi un entuziasmu šajā gadījumā nepietika...
Viņa bija mūsu nozares sabiedrības
profesionālais
balsts,
nesavtīga
zināšanu un pieredzes dalītāja un

par organizāciju, kāda tā ir tagad.
Bija periods, kad dibinātāju pulciņam
bija jāsaņemas, lai dibinājums neietu
pazušanā, kā tolaik notika ar daudzām
jaukām biedrībām. Sarmīte piedalījās
gandrīz visās biedrības aktivitātēs
– viņa bija talkās, ekskursijās,
konferencēs, pieredzes smelšanas
braucienos, konferencēs, izstādēs,
ballītēs.
Sarmīte bija mājvieta un atslēgu
turētāja gan tiešā, gan poētiskā
nozīmē. Vārdkopa „Vecpilsētas iela”
mums tolaik nozīmēja profesionālāko
restauratoru kopu Latvijā ar tās
dvēseli Sarmīti Gaismiņu un, protams,
visus trīsdesmit gadus arī biedrības
kontaktvietu.
Nu viss ir mainījies.
Lai
arī
cik
smeldzīgi
tas
neizklausītos,
Sarmītei
izdevās
izpildīt solījumu nostrādāt muzejā līdz
restauratoru pāriešanai uz jauno centru Pulka ielā. Daudzu gadu garumā
viņa to projektēja un būvēja, lai izveidotu iespējami modernu darba vietu
restauratoriem un „atveseļošanās”
vietu muzeja krājuma priekšmetiem.
Lai varētu palīdzēt saglabāt arī tādus
atradumus kā unikālās koka durvis no
izrakumu laukuma turpat kaimiņos -

skolotāja tiem, kuri vēlējās mācīties.
Lai mācību procesā sakārtotā
informācija neizjuktu, Sarmīte to apkopoja mazā grāmatiņā par metālu un
tā restaurāciju.

vērtētāja, principiāla profesionālās
ētikas un goda sargātāja, ne tikai šīs
padomes darbā, bet arī vērtējot Rīgas
Celtniecības koledžas topošo restauratoru zināšanas un prasmes. Viņas
spriedumi, vērtējumi un padomi
nebija apšaubāmi, jo to pamatā bija
zināšanas, pieredze, darbs, iejūtība
un patiesa interese ar mīlestības piedevu.
Ar patiesu interesi un nesavtīgu
atdevi Sarmīte iesaistījās Latvija kultūras mantojuma objektu
restaurācijas teorētisko un praktisko jautājumu risināšanā. Vienlīdz
liela profesionālo atbildība bija gan
restaurējot Brīvības pieminekļa
Brīvības skulptūru, gan bronzas
vīrus Daugavmalā esošajā 1905.
gada piemineklī, gan kungu mājas
durvis sargājošās lauvas Naukšēnu
muižā, gan no zemes izceltās čuguna
kolonas un delfīnus Jelgavas pilī un
citus kultūras mantojuma objektus.
Neviens objekts nedz uzdevums
viņai nebija par sīku – katrs bija
pelnījis profesionālu un godīgu attieksmi, ja reiz Sarmīte iesaistījās tā
problēmu risināšanā.
Atraujoties no administratīvajiem

Sākot ar 1993.gadu Sarmīte
Gaismiņa piedalījās Latvijas Restauratoru biedrības iniciētajā un
Nacionālās
kultūras
mantojuma
pārvaldes uzturētajā restauratoru
kvalifikācijas vērtēšanā (ko mēs
dēvējam par „restauratoru atestāciju”
– pēc sensenos laikos PSRS radītās
un lietotās kārtības vārda). Sarmīte
bija prasīga, tomēr iejūtīga un taisnīga
restauratoru prasmju un zināšanu

pienākumiem, kas pēdējo gadu laikā
bija gandrīz bezgalīgi daudz, Sarmīte
centās pievērsies restauratora/konservatora darbam, vēloties labot
seno priekšteču kļūdas un visiem
iespējamiem un neiespējamiem
līdzekļiem darīt darbu, kas viņai bija
mīļš.
Taču Sarmītes dzīve nebija tikai un
vienīgi darbs – Latvijas un latviešu
kultūra tās visdažādākajās
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izpausmēs,
pasaule
visapkārt,
ģimene un tuvinieki – visam
tika sava Sarmītes uzmanības un
mīlestības daļa. Arī kalpošana Valsts
Kultūrkapitāla fonda mantojuma nozares ekspertu padomē bija kalpošana
Latvijas kultūrai un nākotnei.
Man liekas, ka iepazīt pasauli kopā ar
kolēģiem vai mazbērniem, viņa devās,
lai varētu vēl stiprāk mīlēt Latviju un
arī ģimenes/dzimtas sakņu pētniecība
bija veltījums tam, lai savējos ciešāk
un ciešāk iesaistītu šajā zemē, kultūrā,
vietā. Lai sakārtotu pamatu lietas.
Ko viņa deva mūsu pasaulei?
Kas vairs nebūs tā, kā bija kopā ar
viņu?
Atbildes katram būs savas un
atšķirīgas.
Man pietrūks viņas gaišuma un
pārliecības, viņas zināšanu, viņas
atbalsta un draudzības, ko esmu
baudījusi visus šos daudzos gadus.
Taču – dzīve turpinās.
Pieminot Sarmīti atcerēsimies arī
viņas skaisto, reizēm šķelmīgo smaidu, aizrautīgos smieklus un labestību
visās lietās.

Dace Čoldere
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