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Rīgas Doma 800 gadu jubilejas 
gadā aizsākās vērienīgi restaurācijas 
darbi, kas norisinās Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
aktivitātes 3.4.3.3. „Atbalsts kultūras 
pieminekļu privātīpašniekiem 
kultūras pieminekļu saglabāšanā un to 
sociālekonomiskā potenciāla efektīvā 
izmantošanā” ietvaros atbalstītajā 
projektā „Rīgas Doma saglabāšana 
un sociālekonomiskā potenciāla 
efektivitātes izmantošana”. Šī pro-
jekta ietvaros ir paredzēts izstrādāt 
restaurācijas tehnisko projektu, gan 
veikt pašus restaurācijas darbus.

 
Tehniskā projekta izstrādes iet-

varos ir paredzēts veikt arhitektoniski-
māksliniecisko inventarizāciju, 
inženierizpēti un būvprojekta izstrādi 
tehniskā projekta stadijā. Tehniskā 
projekta autors ir SIA „Arhitektoniskās 
izpētes grupa” - arhitekts Artūrs Lapiņš. 

Doma restaurācija.
J u b i l e j a s 

gadā tiek veikta 
Rīgas Doma vi-
dusjoma jumta 
koka konstruk-
ciju restaurācija. 
Rīgas Doma 
vidusjoms ir 
uzbūvēts 1727. 
gadā. 300 gadu 
laikā koka kon-
strukciju stāvoklis 
ir ievērojami 
pasliktinājies, it 
īpaši pēc otrā pa-
saules kara, kad 
remonta darbu 
laikā vidusjomam 
daļēji nomainīja 
vara skārda segu-
mu, likvidējot 
v e n t i l ā c i j u . 
Trupes sēnēm 

vadošo konservācijas speciālistu dar-
ba grupas gadskārtējā sanāksme. Šāda 
darba grupa tika izveidota 2009. gada 
rudenī pēc Somijas Nacionālā arhīva 
Saglabāšanas departamenta vadītāja 
ierosinājuma. Tikšanās notiek reizi 
gadā kādā no dalībvalstu arhīviem.

Šogad sanāksmē piedalījās 
12 Eiropas valstu saglabāšanas 
darba vadītāji, kā arī Eiropas 
Komisijas arhīva pārstāvis.

Galvenie izskatītie jautājumi bija:
- glabātavu celtniecība un 

menedžments;
- preventīvās saglabāšanas 

risku izvērtēšana un standarti;
- darba grupas tālākā darba 

perspektīvas.
Diskusiju gaitā tika secināts, ka 

saglabāšanas standartu izstrādē ka-
tras valsts ietvaros ļoti liela uzmanība 
jāpievērš reģiona klimatiskajām 
īpatnībām un pirms jaunu glabātavu 
celtniecības jāpārdomā to tālākās 
uzturēšanas iespējas un ar tām saistītie 
izdevumi. Nīderlandes pārstāvis 
demonstrēja viņu izstrādāto lēmumu 
pieņemšanas moduļu shēmu principu, 
kura lietošana atvieglo saglabāšanas 
procesu vadīšanu un kontroli. Grupas 

dalībnieku savstarpējās sazināšanās 
un informācijas apmaiņas nolūkā 
interneta vietnē ir izveidots mājas 
lapas modulis, kurā atrodams arhīvu 
standartu salīdzinājums un visu 
dalībnieku sniegtās prezentācijas.

Grupas darbs tika novērtēts kā 
ļoti produktīvs un turpmāk tiks rīkots 
vienlaicīgi ar Eiropas Nacionālo 
arhīvu vadītāju tikšanos, lai veidotu 
kopīgas diskusiju sēdes un panāktu 
lēmumu ātrāku ieviešanu. Nākamā 
tikšanās paredzēta 2012. gada 
pavasarī Dānijā, Kopenhāgenā.

Tikšanās ietvaros tika organizēta 
ekskursija uz Ungārijas parla-
menta ēku un Ungārijas Nacionālā 
arhīva ēku un glabātavām.

Inga Šteingolde

20. decembrīplkst. 16:00 Ziemassvētku ballīte

Centrālajā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijā 
Daugavgrīvas 19/21

ŠOGAD PĒDĒJO REIZI TIEKAMIES ŠVARCMUIŽĀ!!!

1.att. Ungārijas Nacionālajā arhīva glabātavu 
jaunā plauktu sistēma.

2.att. Ungārijas Nacionālajā arhīva dokumentu 
kolekcijas glabāšanas veids līdz šā gada pavasarim.

...Ieklausies Ziemassvētkos ...Ieklausies sirdī ...Ieklausies Mīlestībā un 
glabā šo dziesmu sevī ...Un tici ...Jo Mīlestība paliek pie tā, kas tai tic!
Gaišus Ziemassvētkus un skaistāko Ziemassvētku sapņu piepildījumu. Optimismu, gaišas 
domas, radošas ieceres un izdošanos Jums un tiem, kas Jums visapkārt Jaunajā 2012. gadā! 

Visu gadu               
Ziemassvētki nāk-

Un meklē vietu
Pa aukstu lietu,
Pa ledu cietu-
Lai kur tie ietu,
Tie meklē vietu!

Uz mūsu pusi
Lēni un klusi

Līdz atnākuši-
Līdz atraduši!

Nu Ziemassvētki
Ir katrā maliņā-

Ezera saliņā,
Kalna galiņā,
Peles aliņā,

Putna ligzdiņā-
Katrā spalviņā
Manā galviņā,
Tavā galviņā...
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LRB ekskursijas laikā 2010.
gada rudenī tika apmeklēta Līgatnes 
papīrfabrika, kurā ir saglabājušās 
joprojām nenoskaidrotu auto-
ru darinātas lielformāta gleznas, 
kas izvietotas ražošanas cehos. 
Viena no tām, ko ekskursijas laikā bija 
iespējams apskatīti, ražošanas procesā 
tikusi traumēta un pārvietota uz fab-
rikas administrācijas ēku. Traumas 
rezultātā gleznā radušies apjomīgi 
plīsumi, kas izraisīja neviltotu ek-
skursijas dalībnieku interesi. No LMA 
Restaurācijas katedras pasniedzēju 
viedokļa, šāds objekts un bojājumu ap-
joms bija ļoti piemērots restaurācijas 

Jaunas zināšanas un pieredze kultūras mantojuma saglabāšanas darbā

LMA studentu restaurācijas prakse Līgatnes papīrfabrikā.

labvēlīgie apstākļi veicināja koka 
konstrukcijas elementu sabrukšanu un 
nestspējas samazināšanos. Pēc koka 
konstrukciju restaurācijas pabeigšanas 
Doms iegūs jaunu vara skārda jumtu.

Divu gadu laikā ir paredzēts 
arī restaurēt visas Doma vitrāžas 
un fasādes. Pašreiz ziemas sezonā 
norisinās restaurācijas darbi 
kapitulzālē, baptistērijā un sakristejā. 
Pēc restaurācijas darbu pabeigšanas 
kapitulzāli ir paredzēts atvērt pub-
liskai apskatei. 

Visu projekta norises laiku 
ir paredzēts veikt gruntsūdens 
līmeņa novērojumus, nesošo kon-
strukciju vertikālo deformāciju 
monitoringu ar ģeometrisko 
nivelēšanu un plaisu monitoringu.

Restaurācijas darbu ģenerāluzņēmējs 
ir SIA RE&RE.

Projekta  „Rīgas Doma saglabāšana 
un sociālekonomiskā potenciāla 

efektivitātes izmantošana” kopējās 
attiecināmās izmaksas ir 4 001 
000,00 latu, ERAF līdzfinansējums 
- 1 999 999,00 latu.

Ronalds Lūsis

prakses organizēšanai Līgatnē. Ar 
VKKF atbalstu praksē bija iespējams 
piedalīties trīs studentēm, praksi vadīja 
Restaurācijas katedras asistente Liene 
Opmane.

Glezna fabrikai ir nozīmīga ar to, ka 
tajā attēlots papīrfabrikas pagalms, kāds 
tas izskatījies padomju gados. Glezna 
ir datēta ar 1957. gadu, tajā redza-
mas šobrīd neesošas pagalma būves 
– pāreja starp ēkām un fabrikas vil-
ciens. Gleznas izmērs ir 250x500cm, tā 
gleznota eļļas tehnikā uz plāna kokvil-
nas audekla. Gleznas autoru kolektīvs 
parakstījies ar iniciāļiem G.K.  G.Z.  
A.D.  V.K. Iespējams, tie bijuši tā laika 

prakses vai cita mācību uzdevuma 
ietvaros veikuši šo darbu. Fabrikā 
atrodas vēl divas tā paša autoru 
kolektīva radītas lielformāta gleznas, 
kas restaurācijas prakses laikā tika 
pārnestas no ceha uz administrācijas 
ēku. Ir ziņas pār vēl divām, kas 
cietušas fabrikas ugunsgrēkā un 
tikušas tik ļoti bojātas, ka tās 
nācies izmest. Visās gleznās – gan 
esošajās, gan zudušajās – attēlotas 
Līgatnes apkārtnes dabas ainavas. 

Restaurācijas prakses laikā 
tika veikta gleznas izpēte un 
restaurācija, glezna tika notīrīta, 
tai tika aizdarīti plīsumi un veikta 
plīsumu vietu retuša. Tā kā netika 
piedāvāta iespēja pārvietot gleznu 
uz kādām plašākām telpām, nācās 

glezniecības kat-
edras studenti, 
kas vasaras 

strādāt šaurajā gaitenī, kurā gleznu 
redzējām ekskursijas laikā. Gleznu 
nebija iespējams novietot horizontāli 
un darba ritmu nācās pieskaņot fab-
rikas darba laikam, pie tam gaitenis 
tiek pietiekami aktīvi izmantots. Stu-
dentiem tā bija vērtīga pieredze ar 
lielformāta glezniecību, darbu grupā 
un izbraukuma apstākļiem, kas liek 
plānot darba procesus un jau laikus 
komplektēt visus nepieciešamos in-
strumentus un materiālus, kādi būs 
nepieciešami darba gaitā. Plīsumu 
aizdarīšanai tika izmantota malu sa-
dursavienojuma metode un papildus 
drošībai ielāpi gleznas aizmugurē. 

Ielāpiem tika izvēlēts sietspiedes 
zīds, kas fiksēts pār plīsumiem ar 
BEVA® 371 plēvveida adhezīvu, 
kas ir termoplastisks un ļoti elastīgs 
materiāls. Šāda materiālu kombinācija 
tika izvēlēta kā saderīga ar plāno un 
salīdzinoši elastīgo pamatmateriālu, lai 
izvairītos no iespējamās deformāciju 
veidošanās. Gleznai šobrīd ir veikta 
minimālā restaurācijas programma, 
kas novērš tās tālāku bojāšanos un 
atjauno estētisko funkciju, bet ar 
laiku paveikto vēl varētu papildināt 
ar apakšrāmja nomaiņu un jauna 
virsrāmja izgatavošanu. 

Jāatzīst, ka šāda veida izbraukumi 

ir ne tikai interesanta pārmaiņa pēc 
ierastās mācību vides, bet arī dod 
iespēju topošajiem speciālistiem ap-
jaust reālos apjomus un apstākļus, 
ar kādiem jārēķinās ikvienam 
stājglezniecības restauratoram, kurš 
nav sev definējis kādu šauru 
darbības jomu konkrēta materiāla 
vai formāta ietvaros. Jebkurš līdzīgs 
projekts ir vērtīga pieredze un 
izaicinājums nospraust arvien jau-
nus mērķus profesijas apguvē un 
kultūras mantojuma saglabāšanā.

Liene Opmane

2011. gada pavasarī, pateicoties 
Latvijas Restauratoru biedrības at-
balstam un Valsts Kultūrkapitāla 
fonda līdzfinansējumam, tika iz-
mantota iespēja piedalīties vairākās 
kultūras mantojuma saglabāšanai 
veltītās aktivitātēs Eiropā.

2011. gada 9.- 11. maijā Austrijas 
pilsētā Hornā notika Eiropas grāmatu 
un papīra konservācijas – restaurācijas 
pētniecības centra organizēta konfe-
rence „Jaunākās pieejas grāmatu un 
papīra konservācijā – restaurācijā”. 

Konferencē tika prezentēti 44 
referāti no 23 Eiropas valstīm, kā arī 
pa vienam no ASV un Indijas. Tā bija 
ļoti apmeklēta, jo kopējais klausītāju 
skaits katru dienu pārsniedza simtu. 
Aplūkotais saglabāšanas jautājumu 
spektrs bija visai plašs un aptvēra gan 
atmiņas institūciju - arhīvu, bibliotēku, 
muzeju, gan augstskolu, konservācijas 
aprīkojuma un materiālu ražotāju, gan 
privātu konservācijas un restaurācijas 
firmu sadarbību un panākumus. 

Konferences galvenais mērķis 
- pulcēt kopā Eiropas vadošos 
speciālistus dokumentārā un 
bibliogrāfiskā mantojuma saglabāšanā 
– praktiķus, zinātniekus un vadītājus, 
lai kopīgi lemtu par nozares 
galvenajām vajadzībām, problēmām 
un prioritātēm tiešām tika īstenots, jo 
diskusijām paredzētais laiks konfe-
rences gaitā tika izmantots pārsniedzot 
atvēlēto laiku, tajās iezīmējās tālāko 
pētījumu nepieciešamība un tika 
atrasti jauni sadarbības partneri. 

Kā galvenais akcents 

dokumentārā un bibliogrāfiskā 
materiāla saglabāšanā šobrīd tika 
uzsvērta pēc iespējas minimālāka 
iejaukšanās objekta veselumā, t.i.:

- pēc iespējas 
saudzīgāku konservācijas un 
restaurācijas metožu izvēle;

- labvēlīgu saglabāšanas 
apstākļu izvēle – stingra mikroklimata 
nodrošināšana – stabils, nemainīgs 
temperatūras un mitruma režīms,

- digitālo kopiju izmantošanas 
iespējas nodrošināšana. Šeit jāpiebilst, 
ka joprojām ir jāsaprot, ka vienmēr 
pastāvēs divas lietotāju grupas – 
vieniem pietiks tikai ar informāciju 
digitālā formā, bet otriem vajadzēs 
tiešu kontaktu ar kultūras ob-
jektu, tā struktūru, kuru diemžēl 
digitāli uztvert nav iespējams.

Vairāki referenti iepazīstināja ar 
jaunām tehnoloģiskajām iespējām 
konservācijā un izpētē. Tās, 
protams, ir saistītas ar diezgan lie-
liem finanšu ieguldījumiem. Tomēr 
gribētu atzīmēt vācu kompānijas 
„Lichtblau” speciālistu radīto 
tehnoloģisko, nedestruktīvo metodi 
apjomīgu papīra kolekciju fiziskā 
stāvokļa izvērtēšanai - „SurveNIR” – 
kas šobrīd aizvien vairāk tiek lietota 
Eiropas valstu arhīvos un bibliotēkās 
un ir iekarojusi uzticību, ātru un 
precīzu rezultātu iegūšanai. Metode 
radīta, lai apjomīgas papīra kolekcijas 
fizisko stāvokli un materiāla īpašības 
varētu raksturot uz vietas glabātavā, 
nepārvietojot un nesagatavojot pa-
raugus laboratorijā. To veic izmanto-

jot vieglu un kompaktu pārnēsājamo 
spektrometru. Detalizētāk skat. 
w w w. l i c h t b l a u - g e r m a n y. c o m

Ļoti interesanti un jaunas 
informācijas bagāti bija Itālijas un 
Nīderlandes speciālistu referāti 
mikrobioloģiskās izpētes jomā – 
iegūtās zināšanas un materiāli tika 
nodoti Latvijas Nacionālā arhīva 
Dokumentu preventīvās saglabāšanas 
departamenta mikrobioloģei 
tālākiem literatūras pētījumiem 
un jaunas pieejas veidošanai.

Bija iespējams tikties ar 
saglabāšanas, konservācijas 
un restaurācijas materiālu 
piegādātājiem un iepazīties ar 
to jaunākajiem produktiem.

Konferences ietvaros tika 
organizēta ekskursija uz Eiropas 
grāmatu un papīra konservācijas 
– restaurācijas pētniecības cen-
tru, kurš dibināts 2008. gadā un 
pastāvīgi strādā no 2010. gada marta. 

Tas veidots kā modelis šā brīža 
konservācijas un restaurācijas dar-
bu izpratnei – atbilstošas iekārtas, 
literatūra un apmācību programmas, 
kuras finansē Eiropas Savienība, Aus-
trija un Hornas pilsētas pašvaldība.

Centrs aicina pieteikties Eiropas, 
kā arī citu valstu konservācijas 
– restaurācijas speciālistus 
vadīt apmācību programmas. 
Tā mājas lapas adrese: http://
www.buchstadt.at/European-Re-
search-Centre.76.0.html?&L=3

2011.gada 12.-13. maijā Ungārijā, 
Budapeštā notika Eiropas arhīvu 


