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    atvijas restauratoru biedrības
    avīze iznāk kopš 1997. gada 
novembra, četras reizes gadā. 
Vai 12 gadi ir daudz vai maz? 
Pats galvenais sasniegums ir 
tas, ka avīze joprojām pastāv. 
Pārskatot visus avīzes numurus, 
var secināt, ka esam gana darbīgi. 
Un caur avīzītes lapām sniegtā 
informācija labi atspoguļo 
biedrības notikumus: konferences, 
seminārus, pieredzes apguves 
pasākumus gandrīz visās pasaules 
valstīs, izstādes utt.

Neliels ieskats avīzes vēsturē
Avīzes redaktori:
Alvis Melbārdis Nr.1–7
Ingrīda Raudsepa Nr. 9–11
Baiba Guste Nr. 12–19
Dita Murziņa Nr. 20–44

Korektore
Aija Brīvniece Nr.1–44
Izdevēja
Inta Rudzīte Nr.1–44
Čaklākie rakstītāji:
Dace Čoldere – 23 raksti
Rudīte Kalniņa – 12 raksti
Sarmīte Gaismiņa – 11 raksti
Aija Brīvniece – 9 raksti
Daiga Aže – 9 raksti
Aīda Podziņa – 8 raksti
Velga Opule – 6 raksti
Gunita Čakare – 6 raksti
Ārija Ubarste – 6 raksti
Inta Rudzīte  – 5 raksti
Ināra Heinrihsone – 5 raksti
Zita Sokolova – 5 raksti 

Sveicieni biedrības 20 
gadu jubilejā! 
Jaunas idejas, kaislīgu 
prātu, izpratnes 
triumfu, skata, 
skaidrību, dzirdes 
asumu, tiekšanos pēc 
jauniem atklājumiem 
un radīšanas prieku!v

Dita Murziņa
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Latvijas 
Restauratoru 
biedrības avīze

Priecīgus
Līgo svētkus!
Nu, ļautiņi, priecājieties, 
Nav vairs tālu Jāņu diena:
Noies saule, uzlēks saule, 
Tad būs pati Jāņu diena.

Restauratoru avīzei –
12 gadi
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        gada 30. un 31. martā 
     Sofijā, Bulgārijā, notika 

starptautiska kultūras mantojuma 
saglabāšanas jautājumiem veltīta 
sanāksme, ko organizēja Eiropas 
Konservatoru–restauratoru 
organizāciju konfederācija jeb 
E.C.C.O. (European Confederation 
of Conservator–Restorers’ 
Organisations).

Piedalīties sanāksmē bija 
aicinātas Eiropas valstu 
profesionālās organizācijas, kas 
nodarbojas ar kultūras mantojuma 
konservāciju un restaurāciju. 
Īpašu interesi sanāksmes rīkotāji 
izrādīja par Austrumeiropas 
valstīm, jo tās šajā starptautiskajā 
organizācijā ir maz pārstāvētas. 
Latvijas Restauratoru biedrība 
bija viena no organizācijām, 
kas saņēma aicinājumu izvirzīt 
pārstāvi dalībai šajā sanāksmē, 
kuras pirmajā dienā bija iespēja 
gūt nelielu ieskatu Eiropas valstu 
kultūras mantojuma aktualitātēs, 
bet otrajā dienā – piedalīties kā 
klausītājam E.C.C.O. Ģenerālajā 
Asamblejā, gūstot ieskatu 
konfederācijas darbībā.

E.C.C.O. ir starptautiska 
organizācija, kuras mērķis ir 
praktiskā, zinātniskā un kultūras 
līmenī attīstīt un veicināt kultūras 
mantojuma konservāciju un 
restaurāciju, veicināt augsta līmeņa 
izglītību šajā jomā un panākt 
restauratora profesionālā statusa 
juridisku atzīšanu. Ir izstrādātas un 
pieņemtas “E.C.C.O. profesionālās 
pamatnostādnes”, kur definēta 
restauratora profesija, sastādīts 
ētikas kodekss un pamatprasības 

E.C.C.O. sanāksme profesionālajām 
organizācijām kultūras mantojuma 
konservācijā

konservatora–restauratora 
izglītībai. Konfederācijā kā 
pilntiesīgi biedri tiek uzņemtas 
tikai profesionālas restauratoru 
organizācijas, citām ir iespēja 
pretendēt uz asociētā biedra 
statusu. Reizi gadā tiek pieņemti 

un izskatīti pretendentu pieteikumi, 
un ikgadējā sanāksmē ar 
balsojumu tiek apstiprināta vai 
noraidīta iespēja kļūt par E.C.C.O. 
dalībnieku. Šobrīd E.C.C.O. 
sastāvā ar dažādām organizācijām

>>>

Sanāksmē. Pie galda – E.C.C.O. komitejas pārstāvji (no kreisās): viceprezidenti 
Jaap van der Burg un Mechthild Noll-Minor, E.C.C.O. prezidente Monica Martelli 
Castaldi, galvenā sekretāre Susan Corr, kasieris Michael van Gompen.

Šā

>>>
nepārtraukti līdz pat 1903. gadam, 
kad studentu nemieru priekšvakarā 
tika nolemts pārtraukt izmantot 
karceri.

Vislielākais daudzums uzrakstu 
ir krievu un vācu valodās, lielākā 
daļa uzrakstu latviešu valodā 
nodzisuši pavisam un gandrīz 
nav saglabājušies. Diezgan daudz 
uzrakstu ir poļu valodā, jo tolaik 
Politehnikumā mācījās apmēram 
20% poļu studentu. Ir uzraksti 
franciski, latīniski un grieķiski. 
Uzrakstu saturs tāpat norāda uz ļoti 
plašu studentu interešu loku – vieni 
te rakstījuši klasiskos latīņu un 
grieķu teicienus, piemēram: „Veni, 
vidi, vici”. Citi rakstījuši vācu 
valodā citātus no Gētes un Šillera, 
vai „buršu” alus dziesmu tekstus. 
Krievu valodā te atrodami Puškina 
un Ļermontova dzejoļi un turpat 
blakus uzraksti: „Терпи казак, 
атаманом будеш” un „и пить 
будем и гулять будем, когда в 
карцер пошлют и сидеть будем”.

Studenta rīcībā karcerī bija 
vēl līdz šai dienai saglabājusies 
gulta, galds un krēsls, kas tika 
izmantoti arī sienu augšpuses 
apzīmēšanai, kā arī svece un 
iznesamais pods. Studentam bija 
iespēja pirkt ēdamo no ēdnīcas, bet 
atjautīgākie izmantoja faktu, ka 
tolaik pagalmā vēl nebija uzbūvēta 
aula, un tas bija brīvs. Ar draugiem 
sarunātā laikā students nolaida 
līdzi paņemto auklu, kurā tad tika 
piesiets groziņš ar uzkodām, kādu 
grādīgā dzēriena trauku un kaut 
ko izklaidei, piemēram, guašas 
krāsas uz sienas redzamā lielā 
korporācijas ģerboņa izkrāsošanai. 
Reiz šie draugi ar groziņu bija 
ieradušies stipri jautrā prātā un 
Politehnikuma pagalmā sacēluši 
lielu troksni, ko izdzirdējis sargs. 
Studenti gan paguvuši aizmukt, 
bet kopš tā laika logs karcerī ticis 
aiznaglots.

Kad bijušā Politehnikuma 
telpās 1919. gadā tika atklāta 
Latvijas Universitāte, tika nolemts 
saglabāt uzrakstus vecajā karcerī 
neskartus vēlākajām paaudzēm. 
Pēc Otrā Pasaules kara šajā telpā 
savas mantas kā noliktavā sāka 

glabāt astronomi, kas, iespējams, 
paglāba šos uzrakstus no iznīcības 
padomju gados. Kad astoņdesmito 
gadu nogalē pēc planetārija 
likvidēšanas pareizticīgo katedrālē 
Universitātē tika organizēta 
pieeja Astronomiskajam 
tornim, tika iztīrīta arī šī telpa. 
Atklājās, ka uzraksti vēl gluži 
labi saglabājušies, un šis objekts 
tika iekļauts LU Vēstures 
muzejā. Diemžēl vairākus 
gadus atpakaļ caurā jumta dēļ 
no lietus stipri cieta daļa sienu 
augšdaļas. Pagājušajā gadā tika 
noslēgta vienošanās ar Polijas 
restauratoriem par karcera sienu 
tīrīšanu (savulaik ne viens vien 
poļu viesis atradis uz sienām 
vēlāk Polijā ievērību guvušu 
cilvēku vārdus...), un kāda daļa 
darba jau tika paveikta. Tīrīšana 
tika veikta ar visparastāko 
dzēšgumiju palīdzību, bet no lietus 
cietusī sienas daļa tika atstāta 
balta. Cerams, ka finansu krīzes 
dēļ šis projekts netiks atstāts 
nepabeigts.v

Gunta Vilka
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pārstāvētās valstis ir: Austrija, 
Beļģija, Bulgārija, Dānija, 
Francija, Itālija, Īrija, Nīderlande, 
Norvēģija, Portugāle, Slovākija, 
Somija Spānija, Šveice, Ungārija, 
Vācija, Zviedrija. Jāpiebilst, ka 
dalības maksa E.C.C.O. ir diezgan 
augsta. Plašāk ar E.C.C.O. darbību 
var iepazīties organizācijas 
mājaslapā internetā: http://www.
ecco-eu.org

Sanāksmes gaitā Sofijā tika 
prezentēti divi nozīmīgi E.C.C.O. 
darba grupu izstrādāti dokumenti: 
“Eiropas ieteikumi kultūras 
mantojuma konservācijai un 
restaurācijai” un “Ierosinātās 
kompetences konservatora–
restauratora profesijai un praksei”.

“Eiropas ieteikumi kultūras 
mantojuma konservācijai un 
restaurācijai” ir dokuments, kurā 
definēta restauratora profesija, 
konservācijas un restaurācijas 
termini, atsaucoties uz agrāk 
pieņemtām rezolūcijām par 
kultūras mantojuma saglabāšanu. 
Ieteikuma mērķis ir veidot kopīgus 
standartus Eiropas valstīs, iekļaujot 
šos ieteikumus pastāvošajos tiesību 
aktos. Sanāksmes dalībnieki 
tika aicināti informēt atbildīgās 
amatpersonas par šo ieteikumu un 
veicināt tā apstiprināšanu.

“Ierosinātās kompetences 
konservatora–restauratora 
profesijai un praksei” ir 
dokuments, kas, pamatojoties 
uz Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras (EKI) 
izstrādātajiem zināšanu un 
prasmju līmeņiem, apraksta 
konservatora–restauratora 
profesijai nepieciešamās zināšanas 
un prasmes. Dokumentā izsmeļoši 
paskaidrots, kā vajadzētu 
papildināties restauratora 
prasmēm, sasniedzot katru 
nākamo izglītības pakāpi. Doto 
struktūru var pielāgot gan studiju 
procesam mācību iestādēs, gan arī 
piešķirot restauratora profesionālo 
kvalifikāciju. 

Papildus divām galvenajām 
sanāksmes tēmām bija iespēja īsu 
prezentāciju veidā iepazīties arī ar 
vairāku Eiropas valstu restaurācijas 

organizācijām, galvenokārt tādām, 
kas nav E.C.C.O. biedres, kā arī 
prezentēt Latvijas Restauratoru 
biedrību. Par vērtīgāko ieguvumu 
no dalības šādā pasākumā 
var uzskatīt ierosmi veicināt 
restauratora profesijas tiesisku 
atzīšanu ar “Eiropas ieteikumu 

      laipnu Francijas 
      Kultūras centra atbalstu 
martā varēju Parīzē apmeklēt 
konferenci par Ķīnas tīstokļu 
restaurāciju Ķīnā un Eiropā 
(Peinture chinoise: la restauration 
et l a recherche en Europe et 
en Chine), ko rīkoja Francijas 
Nacionālais Kultūras mantojuma 
centrs Kolbēra auditorijā.

Referenti bija no visas pasaules: 
gan no daudzajām ar Ķīnas mākslu 
saistītām institūcijām un muzejiem 
Francijā, gan no Londonas, 
Oksfordas, Prāgas, Pekinas, 
Honkongas, Taipejas, Vašingtonas 
– visus grūti uzskaitīt. Konference 
bija plaši apmeklēta. Varēja uzzināt 
par restaurāciju, restaurācijas 
materiāliem, kā arī par Ķīnas 
mākslas darbu kolekcijām, to 
vēsturi muzejos un to aprūpi.

Viens no referentiem bija 

Ķīnas tīstokļu restaurācija 
Ķīnā un Eiropā

Pekinas Pils muzeja restaurators 
Jans Dzehua (Yang Zehua), ar 
kuru mums bija kopēji projekti 
1999. un 2003. gadā Ķīnā un 
2004. gadā Latvijā. Tika apspriesta 
nākamā projekta iespējamība 
saistībā ar ĀMM Ķīnas tīstokļa 
restaurāciju eksponēšanai jaunajās 
telpās Biržas ēkā. Tika precizēts 
iespējamais restaurācijas laiks. 
Pieredzējušais Ķīnas restaurators 
uzskata, ka viena tīstokļa 
restaurācijai nepieciešamas ne 
mazāk kā četras nedēļas.

19. marta vakarā konferences 
dalībnieki bija uzlūgti lielas 
restaurētu Ķīnas mākslas darbu 
izstādes (6 siècles de peintures 
chinoises – Oeuvres restaurées 
du Musée Cernuschi) atklāšanā 
Černuši muzejā. Tur iepazinos ar 
Tālo austrumu mākslas darbu

>>>

>>>
restauratori Kamillu Šmiti 
(Camille Schmitt), kas veikusi 
restaurācijas darbus tādiem 
muzejiem kā Guimet, Cernuschi, 
kā arī Christie’s un Hammonds 
Foundation.

Sarunu laikā izkristalizējās, 
ka atkarībā no finansējuma 
ieguves iespējām: a) Ķīnas tīstokli 
varētu restaurēt Ķīnā Pekinas 
Pils muzejā, b) varētu veidot 
trīspusēju (Latvija–Francija–Ķīna) 
projektu saistībā ar Kamillu Šmiti, 
pieaicinot no Ķīnas Janu Dzehua, 
un restaurāciju veikt Francijā 
(kolēģi, turiet īkšķus!).

Ja visumā informācija par 
muzejiem (Luvra, Modernās 
mākslas, Dalī) sakrita ar realitāti, 
tad patīkami pārsteidza Rodēna 
muzejs ar savu rimtumu, Branlī 

Kolbēra auditorijā kopā ar Janu Dzehua

Ar

            gada 16. maijā cars
            Aleksandrs II 
akceptēja augstākās mācību 
iestādes izveidošanu Rīgā, un 1862. 
gada 2. oktobrī darbu te sāka 
Politehnikums – pirmā augstākā 
mācību iestāde Baltijas guberņās, 
kas gatavoja tehnisko inteliģenci. 
Atvēlētā ēka nebija pietiekami 
liela un neatbilda prasībām (divstāvu 
nams Elizabetes un K. Barona ielas 
stūrī), tāpēc 1866. gadā arhitekts 
Gustavs Hilbigs (1822–1887) sāka 
projektēt un būvēt Politehnikumam 
speciālu ēku. Savas dzīves laikā 
viņš visu kompleksu nepabeidza, 
to paveica viņa skolnieki. Pirmā 
ēka (Raiņa bulvāris 19, toreiz 
Troņmantinieka iela 19) tika 
pabeigta 1869. gadā. Interesanti, 
ka 1870. gadā tika apspriests 
jautājums par sieviešu uzņemšanu 
šajā mācību iestādē, bet tika 
nolemts, ka labāk iegūt antiliberāļu 
slavu nekā ielaist augstskolā 
“nekārtības un vēl ko ļaunāku”.

Kad Politehnikums 1869. gadā 
ievācās savās jaunajās telpās, tūlīt 
atklājās, ka šeit aizmirsts ieplānot 
karceri studentu sodīšanai. Sākumā 
tika cerēts, ka varbūt bez šīs 
telpas varēs arī iztikt, tomēr 1875. 

Rīgas Politehnikuma karceris
kāds atsacījās atsēdēt karcerī savu 
sodu, to nepielaida pie lekcijām.

Par kādiem pārkāpumiem tad 
vispār varēja nonākt karcerī? Viens 
no mazākajiem un visbiežākajiem 
sodiem – sešas līdz 10 stundas – 
bija par smēķēšanu Politehnikuma 
auditorijās un gaiteņos. Veselu 
diennakti te kāds students pavadījis 
par skaļu sarunāšanos lekcijas 
laikā. 2 diennaktis soda varēja 
saņemt, vienkārši nepasveicinot 
pasniedzēju uz ielas.

Tāpat ļoti daudzi studenti 
nonāca karcerī par pārmērīgu 
alkohola lietošanu – studentu 
korporāciju komānos bija pat 
atsevišķs paragrāfs (11) par 
dzeršanas tradīcijām. „Mūžīgi 
dzerošais” (porro bibitur) nozīmēja 
tādu, kas ievēro mērenību un 
mierīgi varētu iedzert vēl, bet 
nekad līdz galam nepiedzeras. 
Laikam gan daudzie studenti, 
kas nonāca karcerī par alkohola 
lietošanu, nebija šīs pamācības 
cienītāji un tulkoja to burtiski.

Ar 9 dienu arestu ticis sodīts 
students, kas iesitis pliķi otram 
studentam, un uz sienas redzams 
uzraksts, ka tas bijis nepieciešams, 
jo iepļaukātais esot bijis nelietis. 
Ilgstošākie sodi tika piešķirti par
runāšanu pretī pasniedzējam, goda 
aizskaršanu, kaušanos, politiskām 
runām.

Šodien, lūkojoties uz no vienas 
vietas ar uzrakstiem izraibinātajām 
sienām, nākas secināt, ka ar
sevišķu disciplinētību toreizējie 
studenti nav izcēlušies, un 
karceris ilgstoši brīvs nekad nav 
stāvējis. Konstatēts, ka apakšējā, 
vieglāk pieejamajā daļā gadu 
gaitā vietas trūkuma dēļ vecie 
uzraksti padzisuši un rakstīti jauni 
virsū. Vēl var atzīmēt, ka nekur 
nav redzami rupji uzraksti vai 
zīmējumi – tas studentu vidū bijis 
nerakstīts likums, tāpat kā nebojāt 
citu atstātos uzrakstus. Vecākie 
saglabājušies uzraksti datēti ar 
1878. gadu un turpinās
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kultūras mantojuma konservācijai 
un restaurācijai” palīdzību. Ir 
pieejams arī sanāksmes dalībnieku 
kontaktu saraksts, ko var izmantot 
par informatīvu materiālu, ja 
rodas nepieciešamība sazināties ar 
kolēģiem ārvalstīs. v

Liene Opmane

muzejs ar modernām muzeja 
tehnoloģijām un izstādi (Le 
Siècle du Jazz) par džeza vēsturi. 
Pārsteidzoši daudz bija mākslas 
darbu – sākot ar mūziķu portretiem 
beidzot ar instalācijām par džeza 
tēmu visdažādākajās tehnikās! 
Starp citu, tā atvērta līdz 28. 
jūnijam.

Ja kādam interesē vairāk var 
palūkot šeit:
http://www.inp.fr/index.php/fr/
actualites
http://www.creops.paris4.sorbonne.
fr/actualites.php
http://www.paris.fr/portail/Culture/
Portal.lut?page_id=5853
http://www.quaibranly.fr/fr/
programmation/expositions/a-l-
affiche/le-siecle-du-jazz/index.
htmlv

Aija Brīvniece

gadā, kad pasniedzēju pacietības 
mērs bijis pilns, ēkas bēniņos 
šim nolūkam tikusi izbrīvēta 
viena telpa. Pasniedzējiem tika 
piešķirtas tiesības par pārkāpumiem 
nosūtīt turp sodāmos studentus 
uz visdažādākajiem termiņiem, 
sākot no dažām stundām un līdz 
pat vairākām nedēļām. Par mazāk 
svarīgiem pārkāpumiem studenti 
tika laisti uz lekciju laiku ārā, 
smagāku pārkāpumu gadījumā tika 
turēti ieslodzījumā nepārtraukti. 
Protams, students karcerī vienmēr 
atradās viens. Ja “sagrēkojušies” 
studenti vienlaikus bija vairāki, 
tiem nācās gaidīt savu kārtu. Ja 


