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arhīvu DZīvE

Eiropas arhīvu dokumEntu saglabāšanas 
spEciālistu sEptītā sanāksmE rīgā

2015. gada 25.–26. jūnijā Rīgā norisinājās Eiropas nacionālo arhīvu dokumentu 
saglabāšanas speciālistu septītā sanāksme. Šādas sanāksmes tiek rīkotas kopš 2009. 
gada un notiek reizi gadā. Kopš 2010. gada to rīko Eiropas Savienības Padomē 
prezidējošās valsts nacionālais arhīvs.

Rīgā bija pulcējušies 24 pārstāvji no 13 Eiropas Savienības dalībvalstu arhīviem. 
Katrā sanāksmē tiek aktualizētas noteiktas tēmas un norises, kas skar arhīvu 
saglabāšanas speciālistus, un šīs tikšanās aktuālais jautājums bija digitalizācijas un 
restaurācijas procesu savstarpējā ietekme.

Sanāksmes pirmajā dienā bija apspriestas pārstāvēto arhīvu aktualitātes. Apkopojot 
dzirdēto informāciju, šīs aktualitātes var iedalīt divos galvenajos virzienos – arhīvu 
jaunu ēku celtniecība (Zviedrijā, Maltā, Polijā, Igaunijā, Somijā un Dānijā) un lielu 
digitalizācijas projektu norise (Lietuvā, Polijā, Igaunijā un Īrijā). Vēl viena tendence 
Eiropas Savienības valstīs ir vairāku valsts arhīvu apvienošana vienotā sistēmā (tajās 
valstīs, kur vēl nav izveidots vienots Nacionālais arhīvs, – Somijā, Dānijā). Pirmās 
dienas programmā bija iekļauti arī sanāksmes dalībnieku referāti par aktuālajiem 
jautājumiem. Grieķijas Valsts arhīva Konservācijas un reproducēšanas departamenta 
vadītāja Dimitra Barmpa (Barmpa) dalījās pieredzē par Atēnu topogrāfiskās kartes 
restaurāciju, savukārt Igaunijas Nacionālā arhīva Saglabāšanas departamenta 
Restaurācijas nodaļas vadītājs Jāns Lehtaru (Lehtaru) stāstīja par digitalizācijas 
procesu ietekmi uz restaurāciju. Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu preventīvās 
saglabāšanas departamenta direktore Inga Šteingolde sanāksmes dalībniekus 
iepazīstināja ar Latvijas Nacionālā arhīva struktūru un vēsturisko attīstību, īpaši 
izceļot arhīva materiālu saglabāšanas un digitalizācijas darba specifiku un panākumus. 
Pirmās dienas noslēgumā sanāksmes dalībniekiem bija iespēja doties ekskursijā uz 
Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentu.

Eiropas Savienības arhīvu dokumentu saglabāšanas speciālistu tikšanās otrā diena 
bija iedalīta divos tematiskajos posmos:

1) digitalizācijas ietekme uz konservācijas un restaurācijas procesiem;
2) zemu izmaksu risinājumi saglabāšanai. 
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Lai nodrošinātu pēc iespējas produktīvāku darbu tikšanās laikā, visiem 
dalībniekiem jau iepriekš bija izsūtīti aktuālie jautājumi. Tie bija šādi.

1. Digitalizācijas ietekme uz konservācijas un restaurācijas procesiem:
– kvalitāte un kvantitāte – vai tiek ietekmēta konservācijas darbu kvalitāte, lai būtu 

iespējams sasniegt vairāk digitalizācijas jomā;
– prioritāšu sadalījums – kas jāveic vispirms: konservācija vai digitalizācija. Abu 

izvēļu plusi un mīnusi;
– nākotnes izaicinājumi – digitalizēto un digitālo materiālu uzglabāšana;
– vai digitalizācija nozīmē restauratoru profesijas norietu.
2. Zemu izmaksu risinājumi saglabāšanai:
– investīcijas nākotnē – vai jaunas arhīvu ēkas un moderns aprīkojums nākotnē 

palīdzēs ietaupīt līdzekļus, kas nepieciešami saglabāšanas nodrošināšanai;
– vai ir iespējams aizstāt vai pilnībā izslēgt kādu no konservācijas procesiem;
– jaunāko pētījumu un tehnoloģiju ietekme uz konservācijas un restaurācijas 

procesu prioritātēm.
Balstoties uz arhīvos notiekošajiem procesiem un cenšoties rast atbildes uz šiem 

jautājumiem, sanāksmes dalībnieki bija sagatavojuši referātus un prezentācijas. Savā 
pieredzē par digitalizācijas ietekmi uz restaurācijas procesiem un to līdzāspastāvēšanu 
dalījās Somijas, Polijas, Grieķijas un Spānijas arhīvu pārstāvji, kā arī Latvijas Valsts 

Eiropas arhīvu dokumentu saglabāšanas speciālistu sanāksme. 
2015. gada 26. jūnijs. Marikas Vanagas foto
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zemes dienesta pārstāve. Noklausoties šos ziņojumus, skaidri iezīmējās vairākas kopīgas 
tendences – dokumentu digitalizācija ir izplatīta prakse, kas arhīvos esošos materiālus 
padara pieejamus plašākai sabiedrībai, kā arī nodrošina oriģināldokumentu turpmāku 
neizmantošanu. Pateicoties daudzajiem digitalizācijas projektiem, kas norisinās teju 
visos arhīvos, tiek nodrošināta objektu pienācīga konservācija pirms digitalizācijas, kā 
arī uzlabota to turpmāka uzglabāšana, izgatavojot jaunus, arhīvu kvalitātes prasībām 
atbilstošus iepakojumus. Sanāksmes dalībnieki bija vienisprātis par restauratoru 
profesijas turpmāku nepieciešamību, jo digitalizēto arhīvu dokumentu apjoms līdz 
šim ir neliels (piemēram, Igaunijas Nacionālajā arhīvā ir digitalizēti tikai 1,8 % visa 
krājuma) un turpmāk būs nepieciešami profesionāli darbinieki, kas pienācīgi spēs 
sagatavot dokumentus digitalizācijai.

Otrs jautājumu loks, kas bija veltīts zemu izmaksu risinājumiem, skāra arhīva 
jaunu ēku celtniecību un to, kādā stāvoklī atrodas uz jaunajām ēkām pārvietotie 
arhīvu materiāli. Par šiem jautājumiem pieredzē dalījās Dānijas Nacionālā arhīva 
saglabāšanas darba kurators Asgers Svāne-Knudsens (Svane-Knudsen), kurš norādīja, 
ka Dānijas Nacionālā arhīva jaunajā ēkā, kas tika uzcelta 2012. gadā, ir nodrošināti 
dokumentu glabāšanai nepieciešamie apstākļi – gaisa temperatūra 15 °C un relatīvais 
gaisa mitrums 45  %, kas pozitīvi ietekmēs dokumentārā mantojuma saglabāšanos 
ilgtermiņā. Par arhīva jaunās ēkas celtniecību informēja Igaunijas Nacionālā arhīva 

Eiropas arhīvu dokumentu saglabāšanas speciālisti pie Latvijas Nacionālā arhīva 
administrācijas ēkas Rīgā. 2015. gada 26. jūnijs. Marikas Vanagas foto
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Saglabāšanas departamenta direktore Ruta Tīdora (Tiidor). Ziņojumā Igaunijas kolēģe 
pavēstīja gan par ēkā projektētajām funkcionālajām zonām – glabātavas, publiskā un 
biroju zona, gan par glabātavu specifikāciju, kā arī par drošības sistēmām, jo Igaunijas 
Nacionālā arhīva jaunās ēkas glabātavās uguns nelaimju gadījumā netiks izmantotas 
automātiskās ugunsdzēšanas iekārtas.

Sanāksmes noslēgumā dalībniekiem bija iespēja apmeklēt senās Rīgas rātes arhīva 
glabātavas. Nākamā Eiropas Savienības arhīvu dokumentu saglabāšanas speciālistu 
tikšanās notiks 2016. gada 15.–16. jūnijā Nīderlandē.

Ilona Teplouhova

baltijas arhīvistu tradicionālā sanāksmE 
“piEEjamība digitālajā laikmEtā: izaicinājumi un 

iEspējas”, 2015. gada 3.–4. sEptEmbris jūrmala

Tradicionāli katru otro gadu vienā no Baltijas valstīm tiek rīkota Latvijas, Lietuvas 
un Igaunijas nacionālo arhīvu ekspertu sanāksme, lai uzzinātu par kaimiņvalstu 
nacionālo arhīvu aktualitātēm un pārrunātu nākotnes sadarbības iespējas. 

Šogad Baltijas arhīvistu sanāksmi par tēmu “Pieejamība digitālajā laikmetā: 
izaicinājumi un iespējas” (Access in Digital Era: Challenges and Opportunities) 
organizēja Latvijas Nacionālais arhīvs, un tajā piedalījās Latvijas Nacionālā arhīva 
direktores Māras Sprūdžas, Igaunijas valsts galvenā arhīvista Prīta Pirsko (Pirsko) un 
Lietuvas galvenā arhīvista Dr. Ramoja Kraujeļa (Kraujelis) vadītā delegācija. 

Seminārā atbildīgās amatpersonas no katras Baltijas valsts ziņoja par aktualitātēm 
arhīvu nozarē. Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) skatījumā pašlaik Latvijā nozares 
izaicinājums digitālajā jomā ir Valsts vienotās arhīvu informācijas sistēmas (VVAIS) 
apguves un pilnas funkcionalitātes nodrošināšana. LNA direktora vietniece Ingūna 
Slaidiņa prezentēja VVAIS funkcionalitāti. LNA Personāla dokumentu valsts arhīva 
vecākā referente Antra Žalubovska norādīja, ka VVAIS ieviešanā jāsakaras tādiem 
izaicinājumiem kā personu dokumentu aprakstu uzlabošana VVAIS un publikāciju 
veidošana par atsevišķām personībām, it īpaši par Latvijā slaveniem 20. gadsimta 
māksliniekiem un rakstniekiem.

Igaunijas valsts galvenais arhīvists Prīts Pirsko informēja, ka šī brīža nozīmīgākā 
aktualitāte Igaunijas arhīvu nozarē ir jaunās Nacionālā arhīva ēkas Noora celtniecība. 
Noora celtniecībai un labiekārtošanai atvēlēti ievērojami Eiropas Savienības fondu 
līdzekļi. No 2014. līdz 2016. gadam uz Noora tiks pārvietoti 3,5 miljoni dokumentu. 
Tiek plānots, ka Noora sešu stāvu ēkas arhīvglabātuvju piepildīšanai būs nepieciešami 
8–12 gadi. 2017. gada sākumā Noora varētu atvērt apmeklētājiem. Arī Igaunijā 
kopumā tiek modernizēta arhīvu infrastruktūra. Plānots, ka salīdzinājumā ar  
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1999. gadu, kad arhīvu dokumenti Igaunijā tika glabāti 18 ēkās, 2017. gadā nacionālo 
arhīvu dokumenti būs izvietoti septiņās ēkās, to skaitā 75 % ‒ modernās glabātavās. 

Lietuvas galvenā arhīvista Dr. Ramoja Kraujeļa skatījumā viena no arhīva nozares 
aktualitātēm Lietuvā ir “Attīstības programmas 2016” pieņemšana. Ar šo programmu 
plānots atbalstīt nacionālo arhīvu attīstību. Kopumā 2015. gadā Lietuvā ir ievērojami 
palielinājies valsts budžeta finansējums arhīvu nozarei.

Kauņas apriņķa arhīvu (Lietuva) direktors Gintars Dručks (Dručkus) savā un 
kolēģes Kristīnas Staņišauskes (Stanišauskė) prezentācijā vērsa uzmanību uz to, 
ka pašlaik Lietuvā arhīvi strādā “Google Society”, kas dod priekšroku pakalpojumu 
saņemšanai digitālā veidā – neizejot no savām mājām un darbavietām. Arhīvistiem, 
sekojot laikmeta tendencēm, dokumentu digitalizācijā būtu jāapzinās, ka viņu misija ir 
cilvēces atmiņas un vēstures saglabāšana, t. i., viņi atbild par dokumentu autentiskumu. 
Līdz ar to digitalizācija dokumentārā mantojuma saglabāšanā būtu jāuzskata par ļoti 
noderīgu papildu instrumentu, bet tai nevajadzētu būt panacejai. Gintars Dručks 
klātesošo uzmanību vērsa uz tādiem problēmjautājumiem kā digitalizācijas ieguvumi 
salīdzinājumā ar izmaksām, digitālo dokumentu un informācijas sistēmu pieejamība 
nākotnē, piemēram, pēc 15 gadiem. Vienlaikus runātājs uzsvēra, ka ar augsto 
tehnoloģiju palīdzību arī arhīvus vajadzētu attīstīt par modernās sabiedrības izglītības 

Baltijas arhīvistu sanāksmes vadītāji (no kreisās): Igaunijas valsts galvenais arhīvists Prīts Pirsko, 
Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža un Lietuvas galvenais arhīvists Dr. Ramojs 

Kraujelis. Jūrmala 2015. gada 3. septembris. Gunta Švītiņa foto
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un kultūras centriem, pievilcīgā vidē piedāvājot arhīvu pakalpojumus ar kvalitatīvi 
jaunu saturu un formu, t.  i., pakalpojumus dinamiski mainīgā vidē. Šim nolūkam 
Kauņas rajona arhīvam ir ideja par Mediju centra izveidi. 

Informācijas tehnoloģijas arhīviem rada ne vien izaicinājumus, bet arī plašas 
dokumentārā mantojuma publicitātes iespējas, jo īpaši izglītojošiem un vēstures 
pētniecības mērķiem. Šai tematikai semināra darba kārtībā bija atvēlēta īpaša 
sesija, kuras ietvaros Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un ārvalstu dokumentu 
nodaļas arhīva eksperts Guntis Švītiņš prezentācijā sniedza plašu ieskatu par 
pašlaik pieejamām Latvijas Nacionālā arhīva virtuālajām izstādēm un par virtuālo 
izstāžu tapšanas vēsturi Latvijā. Kopš 2004. gada, kad Latvijas Valsts arhīvs (tagad 
LNA) uzsāka virtuālo izstāžu gatavošanu, līdz 2015. gadam ir sagatavotas kopumā 
14 virtuālās izstādes. Katras izstādes tapšana ir aptuveni no viena līdz pusotram 
gadam ilgs arhīvu speciālistu darbs. Lai radītu plašāku publicitāti, piecas izstādes ir 
sagatavotas pieejamībai daudzvalodu formātā.

Igaunijas Vēstures arhīva direktors Indreks Kūbens (Kuuben) un arhīviste Maive 
Mirka (Mürk) prezentācijā “WW1 gadsimts: mantojuma atklāšana par aizmirsto 
karu” pastāstīja par projektu, kura ietvaros ar sabiedrības (140 brīvprātīgo) iesaisti 
interneta vietnē bija iespējams ievadīt 60 000 Pirmā pasaules kara jauniesaucamo un 
kareivju vārdus no 269 dokumentiem, kā arī publicēt jauniesaucamo sarakstus un 
kareivju dienesta dokumentus. 

Semināra noslēgumā Lietuvas galvenais arhīvists Dr. Ramojs Kraujelis ielūdza 
klātesošos uz nākamo Baltijas arhīvistu tikšanos, kas paredzēta 2017. gadā Lietuvā. 

Sanāksme apliecināja Baltijas valstu nacionālo arhīvu vienoto izpratni par nozarei 
svarīgiem digitālās attīstības pamatvirzieniem un risinājumiem un kārtējo reizi 
pierādīja, ka Baltijas arhīvistu sadarbības tradicionālais formāts paver lielisku iespēju 
apmaiņai ar pieredzi un labo praksi, kā arī arhīvu ekspertu sadarbības kontaktu 
veidošanai.

Sanāksmes otrajā dienā 4. septembrī pasākuma dalībnieki devās ekskursijā,  
lai iepazīstos ar Jūrmalas vēsturisko apbūvi un apkārtnes kultūrvēsturiskajiem 
objektiem.

Inese Betaga, Meldra Usenko
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arhīvu konfErEncE “arhīvu liEcības, 
drošība un cilvēktiEsības”

Starptautiskās arhīvu padomes organizētās arhīvu konferences ir nozīmīgākais 
gadskārtējais starptautiskais pasākums arhīvu nozarē. 2015. gada konferenci padome 
organizēja sadarbībā ar Īslandes Nacionālo arhīvu, un tā notika 28. un 29. septembrī 
Īslandes galvaspilsētā Reikjavīkā.

Konferences tēma bija “Arhīvu liecības, drošība un cilvēktiesības: ticamas 
informācijas nodrošināšana” (Archives Evidence, Security & Civil Rights: Ensuring 
trustworthy information). Tās mērķis bija veicināt debates par arhīvu pieejamību, 
privāto datu aizsardzību, arhīva krājumu aizsardzību un nacionālo drošību.

Konferences dalībniekiem bija iespēja noklausīties nozares vadošo ekspertu un 
praktiķu no visas pasaules ziņojumus par tiesībām un atbildību, respektējot brīvo 
pieeju publiskajai informācijai un personu datu aizsardzību. Konferencē apskatīja arī 
tādas tēmas kā digitālo dokumentu autentiskuma un uzticamības nodrošināšana, kā 
arī rīcība ārkārtas situācijās.

Konferences darbs bija organizēts četrās sekcijās:
1) informācijas drošība un saglabāšana;
2) informācija un cilvēktiesības;
3) informācija modernajā sabiedrībā: atvērtie dati un sadarbība;
4) Starptautiskās arhīvu padomes darbs.
Konferencē Latviju pārstāvēja Kultūras ministrijas Bibliotēku un arhīvu nodaļas 

eksperte dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumos Līga Dimante un Latvijas 
Nacionālā arhīva direktora vietniece Ingūna Slaidiņa. Konferencē piedalījās 517 
arhīvisti no visas pasaules.

Konferences sekcijas “Informācijas drošība un saglabāšana” viena no darba sesijām 
bija veltīta valstu gatavībai rīkoties klimata, karadarbības, terora vai dabas katastrofu 
radīta apdraudējuma gadījumos.

Dabas vai cilvēku radītas katastrofas ir viens no lielākajiem draudiem gan arhīva 
dokumentu, gan jebkura veida kultūras mantojuma sargātājiem un saglabātājiem. 
Domājot par iespējamām klimata pārmaiņu un cilvēku noziedzīgas vai neapdomīgas 
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rīcības radītām sekām, arī kultūras nozarei ir jāzina, kā rīkoties, ja nelaime notikusi. 
To, ka arī Latvijā jādomā par to, ka negaidītas un katastrofālas situācijas ir iespējamas, 
parādīja ugunsgrēks Rīgas pilī. Ugunsgrēka naktī bija nepieciešama ātra un saskaņota 
dažādu institūciju darbība, lai nodrošinātu muzeja eksponātu glābšanu un pasargāšanu.

Konferences organizatori bija aicinājuši ASV Jaunorleānas pārstāvi dalīties pieredzē 
par arhīva dokumentu glābšanas darbu pēc 2005.  gada 29.  augusta viesuļvētras 
“Katrīna” radītajiem plūdiem, kad applūda 80 % Jaunorleānas pilsētas. Lektore Emīlija 
Ganeta Ljūma (Leumas, Ph. D.) ir sertificēta arhīviste un dokumentu pārvaldītāja, 
Jaunorleānas arhibīskapijas arhīva direktore, Starptautiskās arhīvu padomes Ticības 
tradīciju arhīvu sekcijas (Section for Archives of Faith Traditions) un Avāriju un 
katastrofu vadības ekspertu grupas (Expert Group for Emergency Management 
and Disaster Preparedness) vadītāja. Viņa ir saņēmusi atzinību par rīcību, glābjot 
dokumentus pēc viesuļvētras “Katrīna”. Ziņojumā viņa atskatījās uz veikto darbu  
10 gadu garumā un pārmaiņām kultūras mantojuma saglabāšanas politikā, procedūrās 
un darba organizācijā, uzsverot proaktīvas rīcības nepieciešamību darbā ar arhīva 
dokumentiem, lai nodrošinātu to saglabāšanu vismaz 300 gadus. 

Ar dažām referātā paustajām atziņām iepazīstināsim sīkāk.

Starptautiskās arhīvu padomes prezidents D. Frikers (Fricker) atklāj konferenci. 
2015. gada 28. septembris. http://skjalasafn.is/files/servefir/2015-ica/thumb.html
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Pārliecība, ka konkrēta arhīva, muzeja vai bibliotēkas ēka ir tik labi uzbūvēta, 
stipra un droša, ka ar to nekas nevar notikt, var izrādīties maldīga. Jaunorleānas 
arhibīskapijas arhīva ēka plūdos necieta, bet spēcīgais vējš nolauza tās skursteni, kas 
krītot ielauza ēkas jumtu, un ar to pietika, lai spēcīgais lietus noplūdinātu dokumentus 
vairākos ēkas stāvos.

Atbildīgajām amatpersonām tūlīt pēc negadījuma ir precīzi jāzina veicamie soļi 
bojāto dokumentu glābšanai – identificēt bojātās lietas un dokumentus; transportēt 
uz drošu vietu, kur veikt turpmāko apstrādi; identificēt nepieciešamo darbu apjomu; 
identificēt kritiskos dokumentus, ko glābt vispirms; sasaldēt dokumentus vai 
apstrādāt ar sodu; iekārtot konservācijas un dokumentu žāvēšanas telpu, apgādāt to 
ar paliktņiem u. c. nepieciešamo. Lai to operatīvi veiktu, jau iepriekš jāzina, kur varēs 
dabūt transportu, kur ir piemērotas telpas dokumentu žāvēšanai, kur ņemt paliktņus 
(piemēram, dzērienu ražotnēs) u. c.

Labs veids, kā nodrošināties pret informācijas zudumu, ir dokumentu digitalizācija 
un elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmu ieviešana. Tāpat dažādu krāsu 
uzlīmju izvietošana uz nozīmīgākajām lietu grupām atvieglo lēmuma pieņemšanu par 
evakuēšanas prioritātēm (sarkans vispirms, tad oranžs, dzeltens).

Konferences  “Arhīvu liecības, drošība un cilvēktiesības” atklāšanas kopskats. 
2015. gada 28. septembris. http://skjalasafn.is/files/servefir/2015-ica/thumb.html
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Jaunorleānā pēc viesuļvētras seku likvidācijas tika izveidota darba grupa, kas 
nodrošina vietējo institūciju sadarbību un vada sagatavošanās un plānošanas 
darbus rīcībai ārkārtas situācijās; tika nodibināts papīra dokumentu saglabāšanas 
pakalpojumu centrs, papīra dokumentu restaurācijas centrs un audiovizuālo 
dokumentu saglabāšanas centrs. Praktisks un ļoti nepieciešams padoms ir savlaicīgi 
sagatavot caurlaides cilvēkiem, kuriem ārkārtas situācijās steidzami jātiek pie 
dokumentiem. Caurlaides paredzētas uzrādīšanai policijai negadījuma brīdī, tādēļ 
darbinieki, kuriem piešķirtas caurlaides, tās glabā pie sevis, lai varētu tās operatīvi 
izmantot negadījuma brīdī.

Savā pieredzē par iepriekšēju sagatavošanos negadījumiem dalījās ASV 
Masačūsetsas Bibliotēku komisāru padomes loceklis Gregors Trinkoss-Rendals 
(Trinkaus-Randall). ASV pēc viesuļvētrām “Katrīna”, “Rita”, “Vilma” un “Sendija” tika 
pazaudēta ievērojama daļa kultūras mantojuma tikai tādēļ, ka nebija zināšanu, kā 
pasargāt kolekcijas un kā sadarboties ar avārijas dienestiem, nenotika mērķtiecīgs un 
kopējs visu iesaistīto pušu darbs. Lai turpmāk novērstu šādas situācijas, Masačūsetsā 
ir izveidota īpaša organizācija COSTEP MA (Coordinated Statewide Emergency 
Preparedness in Massachusetts), kas ir valsts un pašvaldību reģionāls sadarbības tīkls, 
lai nodrošinātu kopēju rīcības plānošanu ārkārtas situācijās. Nelaimes gadījumi skar 
visu reģionu, tādēļ jānodrošina visu reģiona institūciju – kā valsts, tā pašvaldību un pat 
atsevišķu privātuzņēmēju – sadarbība. Kultūras institūcijām parasti nav pietiekamu 
resursu, lai spētu rīkoties apdraudējuma brīdī. Tajā pašā laikā kultūras institūcijas ir 
sabiedrībai ļoti būtiskas, jo, ja atveseļojas kultūra, atveseļojas visa kopiena. Tādiem 
dienestiem kā ugunsdzēsējiem un policijai, kas ir apmācīti rīkoties krīzes situācijās, ir 
jāsaprot kultūras institūciju darba specifika un termini.

Daži no COSTEP darbībā izdarītajiem secinājumiem ir: sadarbības mērķis ir 
strādāt visiem kopā, lai izdzīvotu; visiem iesaistītajiem jāspēj runāt vienā valodā 
un jāzina katram sava vieta kopējā sistēmā; svarīgi ir savstarpēji atpazīt galvenās 
iesaistītās puses un personas; darbības jākoordinē visa reģiona līmenī un jābūt 
vienam galvenajam koordinatora telefona numuram, uz kuru var zvanīt par visiem 
jautājumiem; ir divu veidu iesaistītās institūcijas: tās, kuru īpašumā ir krājumi (arhīvi, 
bibliotēkas, muzeji u. c.), un tās, kas var palīdzēt briesmu gadījumā. Palīdzēt var arī 
policija, ugunsdzēsības dienests, transporta kompānijas, Pestīšanas armija, Sarkanais 
Krusts, universitāšu laboratorijas, institūcijas ar lielām telpām, biznesa kompānijas, 
kam ir paletes dokumentu novietošanai, iepakojamais materiāls u. c.; jābūt galvenajam 
atbildīgajam, kuram meteoroloģiskais centrs vai cita institūcija nosūta ziņas par 
iespējamām briesmām; jābūt vienam reģionālajam kuratoram, lai apzinātu visas 
kultūras iestāžu vajadzības un sadarbību ar pakalpojumu pārdevējiem (kravas auto 
u. c.); darbā palīdz izveidots video, kas uzskatāmi demonstrē, kā un kas var notikt, 
kā organizēties; ir jāveic risku novērtējums makro līmenī par iespējamiem draudiem, 
ēku aizsardzību, navigāciju pa ceļiem (arī pārplūdusi izlietne un citas sīkas avārijas 
var radīt apdraudējumu); risku novērtējums mikro līmenī – vienas iestādes ietvaros 
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(plāns būtu jāizvērtē jau pirms ēkas būvniecības, lai krājumus novietotu pareizi); 
brīvprātīgo iesaistīšana un organizēšana; jāapzina (vai jāveido) vietas, kur iedzīvotāji 
var uzlādēt mobilos telefonus un citas elektroierīces; jāstrādā kopā ar speciālistiem, lai 
mācītu un skaidrotu kopējos mērķus. 

Tomēr vissvarīgākais pasākums ir rīcības plānu izstrāde ārkārtas situācijām 
(disaster plan). Masačūsetsā ir izveidota kopēja vietne interneta tīmeklī (drop 
box), kurā tiek ievietoti institūciju rīcības plāni, lai tās varētu mācīties cita no citas 
pieredzes. Ja plāni izveidoti, nepieciešams tos regulāri pārskatīt un precizēt. Lai to 
vieglāk paveiktu, internetā pieejama arī sagatave rīcības plāna izveidei (www.nedcc.
org/free-resources/overview).

Sesijas noslēgumā tās vadītāji atgādināja, ka ikvienā ģeogrāfiskajā reģionā ir dabas 
un cilvēku radīti apdraudējumi. Ja informāciju uzskatām par svarīgu vērtību, tad 
tās aizsargāšana jāplāno pirms ārkārtas situācijām un obligāti jāveido rīcības plāni 
ārkārtas situācijām. Ja neizdarīs to tagad, neizdarīs nekad! Jautājums nav, vai būs 
apdraudējums, bet – kad būs.

Arhīvu drošības un aizsardzības tēmu citādā griezumā prezentēja Tims Hariss 
(Harris), Londonas Metropolitēna arhīva pārstāvis, ziņojumā “Drošības un 
pieejamības līdzsvars: nepieciešamība sazināties pāri robežām” (Balancing Security 
and Access: the need to communicate across borders). T. Hariss ir eksperts arhīvu 
drošības jomā, viņš ir viens no Starptautiskās arhīvu padomes Arhīvu ēku un vides 

Kultūras ministrijas Bibliotēku un arhīvu nodaļas eksperte dokumentu un arhīvu pārvaldības 
jautājumos Līga Dimante (no labās) un Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietniece Ingūna 

Slaidiņa konferences atklāšanā. 2015. gada 28. septembris. O. Levera foto 
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ekspertu grupas dibinātājiem. Viņš uzsvēra, ka, palielinoties arhīvu atvērtībai un 
pieejamībai, būtiski pieaug ar arhīvu dokumentu drošību saistīti riski. Ar katru 
gadu palielinās arhīva dokumentu zādzību skaits un to nelikumīgas tirdzniecības 
apjomi. Arhīva dokumentu zagļu paņēmieni kļūst arvien izsmalcinātāki, vēsturisko 
liecību zādzībās un tirdzniecībā iesaistās starptautiski noziedzīgi grupējumi. Arhīvi 
mēdz reaģēt dažādi, vieni ierobežo vai pat pilnīgi aizliedz vērtīgo arhīva dokumentu 
oriģinālu izmantošanu, otri dokumentu oriģinālu pieejamības jautājumu atrisina, tos 
digitalizējot un lietošanai piedāvājot dokumentu digitālās kopijas. Trešie uzsvaru liek 
uz drošības sistēmu uzlabošanu, novērošanas kameru ierīkošanu, apdrošināšanu u. c. 
Lai izvēlētos vispiemērotāko rīcības modeli katrā konkrētā arhīvā, jāsāk ar iespējamo 
risku analīzi. Jāapzina un jādefinē visas situācijas, kurās var rasties dokumentu 
zādzības riski, to skaitā arī arhīva glabātavās. Jo, kā minēja T. Harisa kungs, diemžēl 
ir atklāti vairāki gadījumi, kad dokumentu zagļi ir bijuši arhīva darbinieki. Jāmeklē 
vispiemērotākais risinājums katra individuāla riska novēršanai. Jābūt skaidri definētai 
rīcībai arī gadījumos, kad noziegums ir noticis un arhīvs konstatējis zādzības faktu. 
Lektors uzsvēra, cik svarīgi ir fiksēt un precīzi aprakstīt vērtīgo arhīva dokumentu 
fiziskās īpatnības, kas var palīdzēt identificēt nozagto dokumentu un pierādīt tā 
piederību arhīvam. Arhīviem ir jāspēj pierādīt arhīva dokumentu vērtību gan tās 
kultūrvēsturiskajā izpratnē, gan naudiskajā izteiksmē. 

Referātu ilustrēja reāli piemēri, kas pierādīja problēmas aktualitāti un pret arhīviem 
nodarīto noziedzīgo darījumu apmērus un starptautisko raksturu. Mēs Latvijā līdz 
šim esam bijuši relatīvi pasargāti, arhīvos fiksēti tikai daži mēģinājumi piesavināties 
atsevišķus arhīva dokumentus, izdarīt kādu labojumu dokumentā. Tomēr, pieaugot 
informācijai par mūsu arhīvos glabātajām vērtībām, palielināsies arī potenciālo 
zādzību risks. Arī mums būtu jāveic mājasdarbs šo risku novēršanai un jāaudzē sava 
spēja atbilstoši reaģēt uz šo situāciju. 

Informācijas un arhīvu pieejamības jautājumi konferencē bija apskatīti dažādos 
aspektos. Informatīvs un visaptverošs bija Amerikas Savienoto Valstu Nacionālā arhīva 
Informācijas drošības uzraudzības biroja vadītāja Džona Ficpatrika (Fitzpatrick) 
ziņojums par informācijas klasifikācijas politiku, klasificētas informācijas dokumentu 
aizslepenošanas un atslepenošanas politiku, praksi un tās uzraudzību ASV 
Nacionālajā arhīvā (Classification and declassification policy and oversight from the US 
National Archives). Referents detalizēti aprakstīja klasificētās informācijas kategorijas, 
dokumentu pieejamības ierobežojumu noteikšanas likumiskos pamatus, procesu un 
tā drošības kontroli, kā arī atslepenošanas procedūras. 

Sekcijā “Informācija un cilvēktiesības” bija uzsvērta arhīvu lomu vienas no cilvēka 
pamattiesībām – tiesībām brīvi saņemt informāciju – realizācijā. Taču līdz ar to uz 
arhīviem gulstas atbildība par to, kā samērot un līdzsvarot tiesības brīvi saņemt 
informāciju un tiesības uz privāto dzīvi un personas datu aizsardzību. 

Ārkanzasas Universitātes bibliotēkas pārstāvis Džošua Jangblūds (Youngblood) 
savā ziņojumā atklāja vēl vienu tēmas “Arhīvi un cilvēktiesības” aspektu. Arhīvi 
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glabā nozīmīgas dokumentāras liecības par to, kā norisinājās cīņa par cilvēktiesībām, 
un arhīvu pienākums ir tās popularizēt ar mērķi stiprināt demokrātiskās vērtības. 
Viņš iepazīstināja ar Ārkanzasas Universitātes bibliotēkas realizētiem mazbudžeta 
projektiem, kuru ietvaros vietējās afroamerikāņu kopienas pārstāvjiem tika atgādināts 
par vēl nesenām cīņām par rasu vienlīdzību ASV. Arī vairāku citu arhīvu pārstāvji 
stāstīja par konkrētiem projektiem, kas ir izrādījušies ļoti būtiski vietējo kopienu 
identitātes veidošanā, to kultūrvēsturiskās atmiņas saglabāšanā un līdz ar to 
demokrātiskas sabiedrības un cilvēktiesībās balstīto vērtību stiprināšanā. 

Konference noslēdzās ar nākamā Starptautiskās arhīvu padomes organizētā 
pasākuma – starptautiskā arhīvu kongresa “Arhīvi, harmonija un draudzība” 
prezentāciju. Organizatori sola, ka kongress kļūs par grandiozu pasaules arhīvu 
kultūras festivālu, un tas 2016. gada septembra sākumā notiks Seulā Dienvidkorejā. 

Līga Dimante, Ingūna Slaidiņa

latvijas nacionālā arhīva latvijas valsts 
kinofotofonodokumEntu arhīva kinolEktorijs 

“nEpārEjošā latvija. salas laika upē”

2015. gada rudenī Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu 
arhīvs ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu īstenoja informatīvi daudzpusīgu un 
interesantu projektu – kinolektorija ciklu “Nepārejošā Latvija. Salas laika upē”. 

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs ir uzkrājis nozīmīgu Latvijas 
vēstures audiovizuālo dokumentējumu, īpaši unikāla ir no 1920. līdz 1996.  gadam 
uzņemto kinožurnālu kolekcija, kas sniedz iespēju ne tikai redzēt dažādus notikumus 
un cilvēkus, bet pēc gadu desmitiem arī sajust kinodokumentos iemūžināto un it kā 
apturēto laiku, salīdzināt un apjaust daudzās vēsturiskās pārmaiņas, kas 20. gadsimtā ir 
skārušas Latviju. Projekta “Nepārejošā Latvija. Salas laika upē” mērķis bija bezmaksas 
seansos iepazīstināt pēc iespējas plašāku interesentu loku ar nozīmīgajiem arhīva 
kinodokumentiem. 

Meklējot sadarbības partnerus, kinolektorija ciklam “Nepārejošā Latvija. Salas 
laika upē” atsaucās sešas pilsētas – Rēzekne, Ventspils, Cēsis, Jūrmala, Valmiera 
un Jelgava, kas projekta laikā kļuva kā salas laika upē, jo par šīm pilsētām arhīvā ir 
pieejams bagātīgs filmējumu klāsts, jau sākot no pirmajiem neatkarīgās valsts gadiem, 
aptverot nacistiskās Vācijas un padomju okupāciju periodus līdz Latvijas neatkarības 
atjaunošanai. 

Rēzeknē, Ventspilī, Cēsīs, Jūrmalā, Valmierā un Jelgavā arhīvs demonstrēja 
apmēram divas stundas ilgu katrai pilsētai īpaši sagatavotu un veltītu kinoprogrammu. 
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Kinolektorija laikā skatītāji varēja atcerēties, iepazīt no jauna vai veikt pilnīgi negaidītus 
atklājumus par savu pilsētu. Lektorija programmas papildināja kinozinātnieka Agra 
Redoviča stāstījums par kinodokumentiem un tajos atspoguļotajiem notikumiem. 
Kinohroniku kadros līdzās vēsturiski zināmām personībām bija redzami arī cilvēki, 
kurus pēkšņi kāds kinolektorija apmeklētājs pazina, un sastapšanās uz ekrāna ar 
bijušajiem kolēģiem, draugiem vai paziņām hroniku padarīja vēl personiskāku. Īpaši 
emocionāli bija tie brīži, kad kinohroniku kadros kādam skatītājam izdevās ieraudzīt 
sevi, filmētu pirms daudziem gadiem. 

Kinolektoriju “Nepārejošā Latvija. Salas laika upē” Latvijas Valsts kinofotofono-
dokumentu arhīvs organizēja sadarbībā ar pilsētu pašvaldību institūcijām – Latgales 
Kultūrvēstures muzeju Rēzeknē, Ventspils bibliotēku, Cēsu Centrālo bibliotēku, 
Jūrmalas Kultūras centru, Valmieras Kultūras centru un Jelgavas reģionālo tūrisma 
centru. Pateicoties arhīva sagatavotajai informācijai un pilsētu pašvaldību aktivitātēm, 
kinolektorija cikls bija plaši reklamēts, piemēram, par kinolektoriju informēja 
laikraksti “Diena” un “Latvijas Avīze”, Nacionālā informācijas aģentūra “Leta”, Latvijas 
Radio, portāls “Delfi” un pilsētu pašvaldību portāli, informāciju latgaliešu valodā 
varēja lasīt “Latgalīšu Kulturys Gazeta” mājaslapā, par pasākumu informēja Latvijas 
Bibliotēku portāls, kinolektorija cikls bija iekļauts Jūrmalas, Valmieras un Jelgavas 
valsts svētku svinību pasākumu programmās. Kinolektorija seansi bija labi apmeklēti, 
interesentu skaits variējās no 40 līdz 130 skatītājiem. 

Veidojot kinolektorija programmas, izmantojām unikālus 20. gs. 20.–30.  gadu 
kinožurnālus “Latvijas filmu hronika”, “Latvijas skaņu hronika” un dokumentālās 
filmas, kuru autori bija sava laika pazīstamākie Latvijas hroniku un filmu veidotāji 
Arnolds Cālītis, Jānis Doreds, Jānis Sīlis, Mārtiņš Lapiņš, Eduards Kraucs un citi. 

Pilsētu dzīves norises plaši un daudzpusīgi atspoguļoja 20. gs. 40.–90.  gadu 
kinožurnāli “Padomju Latvija”, “Māksla”, “Sporta apskats”, “Latvijas hronika” un citi, 
ko veidojuši režisori Aleksandrs Jevsikovs, Hermanis Šuļatins, Nikolajs Karmazinskis, 
Mihails Poseļskis, Irina Masa, Mihails Šneiderovs, Laimons Gaigals, Aloizs Brenčs, 
Ada Neretniece, Imants Krenbergs, Oļģerts Dunkers, Aleksandrs Gribermans, Ivars 
Kraulītis, Imants Brils, Hercs Franks, Aivars Freimanis, Biruta Veldre, Leonīds 
Brušteins, Laima Žurgina, Rūta Celma, Juris Podnieks, Arnis Akmeņlauks, Jevgeņijs 
Paškēvičs, Romualds Pipars un daudzi citi Latvijas kinovēsturē pazīstami autori. 
Minēto pilsētu atklāsmei demonstrējām arī Rīgas kinostudijas, Rīgas dokumentālo 
filmu studijas un telefilmas “Rīga” veidotās dokumentālās filmas, kuras ar savdabīgāku 
kino izteiksmes līdzekļu valodu papildināja kinohroniku koncentrēto sižetisko 
skatījumu. 

Kinolektorija ciklu “Nepārejošā Latvija. Salas laika upē” atklājām Rēzeknē  
5. septembrī Latgales Kultūrvēstures muzejā (Atbrīvošanas alejā 102) ar programmu 
“Latgales sirdspuksti kinohronikās gadsimta garumā”. Kinoprogrammā bija 
redzama vecā un jaunā Rēzekne, kā arī dažādi notikumi pilsētā laikposmā no 1923. līdz 
1992. gadam. Hronikās apstādinātais laiks ļāva piedalīties 9. Rēzeknes kājnieku pulka 
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svētkos 1923. gadā un Latgales jaunatnes 1. Dziesmu un sporta svētkos 1925. gadā, 
vērot Pļaujas svētkus un brīvdabas tēlojumu “Svētā zeme” 1936.  gadā, piedalīties 
Latgales atbrīvošanas pieminekļa “Vienoti Latvijai” atklāšanā 1939. gadā, Rēzeknes 
700 gadu jubilejās svinībās, Vispasaules latgaliešu konferencē 1992.  gadā un citos 
notikumos. Kinolektorijā pirmo reizi publiski demonstrējām Jāņa Doreda 20. gados 
veidoto kinožurnālu “Latvijas hronika” par zirgu skriešanas sacīkstēm Rēzeknē.

Otro Latvijas pilsētu laika upē apmeklējām Ventspili, kur 24. septembrī Ventspils 
bibliotēkā (Akmeņu ielā 2) piedāvājām kinoprogrammu “Ventspils: laika mezgli 
kino dokumentos”. To atklāja 1924.  gadā uzņemtie kinokadri par kokmateriālu 
iekraušanu Ventspils ostā, jaunākie kinokadri bija 1995. gadā veidotās dokumentālās 
filmas “Ventspils laiks” fragmenti. Liela uzmanība kinohronikās bija pievērsta 
Ventspils ostai dažādos gados. Pilsētas izaugsmi atspoguļoja sižeti par Ventspils 
labiekārtošanas darbiem, pieminekļu atklāšanu pilsētā, Ventspils universālveikalu, 
mūzikas vidusskolu, sacensībām jaunajā Ventspils velotrekā, pilsētas pludmali, jauno 
tiltu pār Ventu, Ventspils vēstures un jūras zvejniecības brīvdabas muzeju, Ventspils 
naftas eksporta bāzi, dažādu pilsētas pašdarbības kolektīvu uzstāšanos un citiem 
notikumiem. 

Cēsīs viesojāmies 14. oktobrī Cēsu Centrālajā bibliotēkā (Raunas ielā 1) ar pilsētai 
veltītu kinoprogrammu “Cēsis staro!”. Tajā varēja redzēt Kārļa Ulmaņa viesošanos 
Cēsīs 1934. gadā un Cēsu pulka skolnieku rotas pieminekļa atklāšanu 1938. gadā, kā 
arī padomju laika hroniku kadrus par Cēsu dzelzceļa stacijas celtniecību, Dziesmu 

Kinolektorija “Nepārejošā Latvija. Salas laika upē” plakāts Rēzeknes 
kinoprogrammai. Autors A. Erics
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dienām Cēsīs, pilsētas parkiem, universālveikala atklāšanu, Cēsu amatniecības skolu, 
Cēsu simfoniskā orķestra 10 gadu jubileju, Latvijas ziemas sporta spēļu atklāšanu 
Cēsīs, kā arī sižetus par tēlniekiem Kārli un Andreju Jansoniem, atpūtas namu 
“Cīrulīši”, gadatirgu Cēsīs un citus kinomateriālus.

Jūrmalu apmeklējām 13.  novembrī ar kinolektorija programmu “Stacija Kino” 
Jūrmalas Kultūras centrā (Jomas ielā 35). Jūrmalai veltītās programmas senākajos 
kinokadros varēja vērot Bulduru tilta atklāšanu 1922. gadā, jaunāko periodu atainoja 
1994.  gada kinožurnāls “Latvijas hronika”, kas stāstīja par Jūrmalas problēmām 
un Latvijas Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa vizīti Jūrmalas pilsētā. Dažādu gadu 
kinodokumentos bija redzama Slokas papīrfabrika, elektrificētā vilciena līnijas 
atklāšana uz Sloku, Jūrmalas restorāni, sanatorijas, Dzintaru koncertzāle, Bulduru 
Dārzkopības tehnikums, Kinoarhīvs Bulduru baznīcā, Jūrmalas kūrortsezonas 
atklāšanas pasākumi un citas norises. Īpaši jāatzīmē, ka pirmo reizi publiski 
demonstrējām A. Civinska 1930. gadā uzņemto sižetu par skaistuma karalienes “Miss 
Jūrmala” vēlēšanām Edinburgas paviljonā.

Valmierai veltītu kinoprogrammu “Laika dubļi sudraboti” demonstrējām 
16.  novembrī Valmieras Kultūras centrā (Rīgas ielā 10). Programmā bija iekļautas 

Kinolektorijs “Nepārejošā Latvija. Salas laika upē” Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas 
torņa konferenču zālē. Priekšplānā kinozinātnieks Agris Redovičs. Jelgava 

2015. gada 18. novembris. Daces Bušantes foto
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Kinolektorijs “Nepārejošā Latvija. Salas laika upē” Ventspils bibliotēkā. Priekšplānā kinozinātnieks 
Agris Redovičs. Ventspils 2015. gada 24. septembris. Rūdolfa Henčela foto

laikposmā no 1923. līdz 1990. gadam veidotās hronikas. Vēsturiskie kadri kinolentē 
atainoja 4.  Valmieras kājnieku pulka karoga iesvētīšanu 1923.  gadā, arheoloģiskos 
izrakumus Valmieras pilskalnā 1938.  gadā, Dziesmu svētkus Valmierā 1944.  gada 
jūlijā, gatavošanos Dziesmu svētku 75 gadu jubilejai, pilsētas kinoteātri “Gaisma”, 
Valmieras stikla šķiedras kombinātu, Valmieras Drāmas teātra 60 gadu jubileju un 
režisoru Pēteri Lūci, jauno tirdzniecības kompleksu, koncertzāli Sīmaņa baznīcā un 
citas nozīmīgas norises un vietas Valmierā. Protams, demonstrējām arī fragmentus 
no režisora un operatora Ivara Selecka dokumentālās filmas “Valmieras meitenes”, kas 
spilgtā kinovalodā sniedz ieskatu pilsētas 70. gadu vēsturē. 

Kinolektorija cikla noslēgums notika Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienā 
18. novembrī Jelgavā Sv. Trīsvienības baznīcas torņa konferenču telpā (Akadēmijas 
ielā 1). Jelgavai veltītajā kinoprogrammā “Laiks spoguļojas pilsētā” skatītājiem 
piedāvājām iepazīties ar 1911. gadā kinolentē fiksētajiem kadriem no filmas “Mītavas 
zemkopības skolas audzēkņi pastaigā un vingrošanas svētkos”, vērot Jāņa Čakstes 
pieminekļa atklāšanu 1930.  gadā, Pļaujas svētkus Jelgavā 1937.  gadā, Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmijas atklāšanas svinības 1939.  gadā. Padomju perioda 
hroniku sižeti vēstīja par pēckara pilsētas atjaunošanas darbiem, cukurfabriku, 
jaunās poliklīnikas un kinoteātra atklāšanu, jauniešu kafejnīcu “Dzirkstele”, Jelgavas 
Tautas teātri, rūpnīcu RAF, Tautas teātru salidojumu Jelgavā 1991.  gadā un citiem 
notikumiem. 

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs kinolektorija cikla “Nepārejošā 
Latvija. Salas laika upē” sešām pilsētām īpaši sagatavotajās programmās piedāvāja 
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aptuveni 250 kinožurnālu un dokumentālo filmu, sniedzot skatītājiem iespēju 
iepazīties ar nelielu daļu no arhīva bagātīgā un tematiski daudzveidīgā kinohroniku 
un filmu klāsta, kā arī sagādājot gandarījumu un prieku par skatītāju atsaucību 
šī projekta veidotājiem un īstenotājiem. Bet nepārejošajā Latvijā, kā vēsta mūsu 
kinolektorija nosaukums, skaistu salu mūžīgajā laikā upē vēl ir gana daudz. 

Valda Barone, Lilija Bērziņa

pErgamEntu un zīmogu nEdēļa latvijas 
nacionālajā arhīvā

No 2015. gada 13. līdz 16. oktobrim Latvijas Arhīvistu biedrības un Latvijas 
Nacionālā arhīva kopprojekta “Pergamentu un zīmogu nedēļa” ietvaros Rīgā 
norisinājās izglītojošs pasākumu cikls atmiņas institūciju speciālistiem pergamenta 
un vaska zīmogu saglabāšanas un pieejamības jautājumos. Tā gaitā tika atklāta 
pergamentu un zīmogu restaurācijai veltīta izstāde, bija iespējams apmeklēt izglītojošu 
semināru un divas radoši praktiskās restaurācijas darbnīcas.

Izstādes “Pergamentu un zīmogu kolekcijas restaurācija” atklāšana Latvijas 
Nacionālā arhīva (LNA) administrācijas telpās Šķūņu ielā 11 bija ievadošais notikums 
izglītojošo pasākumu ciklā. Izstāde iepazīstina ar pergamenta, vaska un lakas zīmogu 
konservācijas un restaurācijas metodēm, raksturo to saglabāšanas apstākļus un 
piedāvā glabāšanas kārbu dizaina paraugus. Tajā parādīti arī dažādi LNA Latvijas 
Valsts vēstures arhīvā saglabāto pergamentu restaurācijas piemēri, raksturojot to 
stāvokli pirms un pēc restaurācijas, kā arī sniedzot īsu restaurācijas programmas 
aprakstu. Atklāšanas dienā bija aplūkojami arī daži restaurētie oriģināli.

Galvenais akcents pasākumu ciklā bija izglītojošais seminārs “Pergamentu un 
zīmogu kultūrvēsturiskais mantojums Latvijā”, kas norisinājās 2015. gada 14. oktobrī 
Latvijas Nacionālā arhīva administrācijas ēkā.

Semināru tematiski iesāka teorētiskie priekšlasījumi par pergamenta dokumentiem 
un zīmogiem, skaidrojot to lietošanas un pētniecības iespējas. Ar zināšanām un 
pergamenta dokumentu pētniecības pieredzi dalījās Dr. hist. Andris Levāns, savukārt 
ieskatu zīmogu pētniecībā sniedza Rundāles pils muzeja Latvijas mākslas nodaļas 
vadītājs Jānis Baltiņš. Tālāk ar priekšlasījumiem uzstājās pārstāvji no tādām atmiņas 
institūcijām kā Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā 
bibliotēka, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Turaidas muzejrezervāts un Latvijas 
Nacionālais arhīvs, raksturojot institūciju krājumā esošo pergamenta dokumentu un 
zīmogu klāstu.

Izglītojošā semināra programma tika noslēgta ar 2011. gadā uzsāktā projekta 
“Latvijas teritorijas 13.–17. gs. vaska zīmogi Latvijas Valsts vēstures arhīvā” datubāzes 
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testa versijas demonstrāciju. Tajā apkopoti 1295 vaska zīmogu fotoattēli (averss, 
reverss, sānskats) un to apraksti, sniedzot ziņas gan par vizuālajiem parametriem – 
krāsu, formu, attēlotajiem sižetiem, gan par zīmoga leģendu jeb uzrakstu, īpašniekiem, 
lietotājiem un datējumu. Apjomīgo informāciju ir izdevies apkopot un aprakstīt ar 
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Pašlaik notiek darbs pie datubāzes funkcionalitātes uzlabošanas, un to veic vairāku 
Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienību pārstāvju darba grupa, konsultējoties 
ar viduslaiku vēstures speciālistiem. Uzlabojumu mērķis ir padarīt datubāzi par 
ērtu darbarīku profesionāliem vēstures un mākslas pētniekiem, kā arī saglabāšanas 
speciālistiem.

Projekta sākotnējie mērķi paredzēja elektroniskajā zīmogu datubāzē apkopot tikai 
Latvijas Valsts vēstures arhīvā glabāto vaska zīmogu digitālos attēlus un to aprak- 
stus, tomēr, diskutējot un konsultējoties ar citu Latvijas atmiņu institūciju pārstāvjiem, 
tika nolemts datubāzē pieejamās informācijas klāstu papildināt arī ar citās institūcijās 
esošo vaska zīmogu attēliem un aprakstiem. Pašlaik ir iegūti dati un veikta fotofiksācija 
Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu kolekcijā 

Radoši praktiskās restaurācijas darbnīcas “Vaska 
un lakas zīmogu saglabāšanas pamati” dalībniece 
I. Rozefelde iemēģina roku vaska zīmogu restau-

rācijā. 2015. gada 16. oktobris. 
Aldonas Bluķes foto

Radoši praktiskās restaurācijas darbnīcas 
“Vaska un lakas zīmogu saglabāšanas pamati” 
dalībnieks K. Zvirgzdiņš iemēģina roku vaska 

zīmogu restaurācijā. 2015. gada 
16. oktobris. Aldonas Bluķes foto
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esošajiem vaska zīmogiem. Projekta īstenotāji cer veidot ciešu sadarbību arī ar citām 
Latvijas atmiņu institūcijām un ar laiku datubāzei pievienot Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā, Turaidas muzejrezervātā, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā un Rīgas 
vēstures un kuģniecības muzejā saglabāto vaska zīmogu digitālos attēlus un to aprak-
stus.

Cikla noslēdzošie pasākumi 15. un 16. oktobrī LNA Latvijas Valsts arhīvā Bezdelīgu 
ielā 1A bija radoši praktiskās restaurācijas darbnīcas, kas veltītas pergamenta 
saglabāšanai un vaska un lakas zīmogu restaurācijas pamatiem. Tajās piedalījās Latvijas 
Nacionālā arhīva, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un vairāku muzeju restauratori un 
saglabāšanas speciālisti, lai papildinātu teorētiskās un praktiskās zināšanas.

Radoši praktisko darbnīcu “Pergamenta saglabāšanas noslēpumi” vadīja SIA 
“Sēpija” pieredzējusī dokumentu, grāmatu, grafikas un pergamenta restauratore 
Ārija Ubarste. Sākotnēji izsmeļoši bija izklāstīta teorētiskā puse un dalībnieki tika 
iepazīstināti ar pergamentu vēsturi, ieguvi un izstrādi, iedalījumu un izmantošanu. 
Prezentācijā bija raksturoti pergamenta saglabāšanai labvēlīgi apstākļi un pievērsta 
uzmanība temperatūras un mitruma kaitīgajai ietekmei. Tālāk sekoja galveno 
pergamenta restaurācijas procesu raksturojums: 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 

Izglītojošā semināra “Pergamentu un zīmogu kultūrvēsturiskais mantojums Latvijā” 
dalībnieku diskusija. 2015. gada 14. oktobris. Aldonas Bluķes foto
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Radoši praktiskās restaurācijas darbnīcas “Vaska un lakas zīmogu saglabāšanas pamati” dalībnieces 
I. Bite, I. Cesberga un I. Rozefelde iemēģina roku vaska zīmogu restaurācijā. 2015. gada 

16. oktobris. Aldonas Bluķes foto

materiāli, tehnika). Īpaši tika uzsvērts, ka, tāpat kā darbā ar jebkuru restaurējamo 
priekšmetu, arī pergamentu restaurācijā procesi jāpielāgo atbilstošajai situācijai un 
procesā darbu secība var nedaudz mainīties. Paralēli tika sniegtas ziņas par tematisko 
literatūru, izmantojamajiem materiāliem un instrumentiem.

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

16. oktobrī notika radoši praktiskā restaurācijas darbnīca “Vaska un lakas zīmogu 
restaurācijas pamati”, ko 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 variantiem, 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 
vēlāk tos salauztu un mēģinātu “restaurēt”.
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Teorētiskajā stāstījumā varēja uzzināt, ka LNA arhīva fondi ir bagāti ar  
zīmogiem – sākot ar vissenākajiem paraugiem no 13. līdz pat 19. gadsimtam. 
Darbnīcas vadītāji uzsvēra, ka ikviens zīmogs ir kā individuāla vēstures liecība ar 
savu stāstu un “seju”, kas ir jāsaglabā un jāsaudzē, ar baltiem kokvilnas cimdiem 
tiem var uzmanīgi pieskarties un sajust, cik daži no tiem ir poraini un trausli, un 
katra nepareiza kustība var izraisīt neatgriezenisku zaudējumu. Dalībniekiem bija 
saistoši izveidot zīmoga nospiedumu piedāvātajā mūsdienu materiālā no šellaka. Šī 
procesa laikā varēja saprast, ka ir vajadzīga liela roku veiklība un arī zināma prakse, lai 
zīmogs taptu skaidri salasāms. “Oblatas” zīmogi – lakas vai vaska zīmogi, kas iespiesti 
starp divām papīra lapām (virspusē esošajai lapai bieži ir dekoratīvi elementi) 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 visiem 
Latvijas reģioniem – Ventspils, Tukuma, Jūrmalas, Bauskas, Daugavpils, Rēzeknes, 
Turaidas, Valmieras, Cēsīm un Rīgas. Pasākumu cikls bija organizēts ar Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstu un īstenots ar LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas 
departamenta palīdzību. 

Ieva Cesberga, Justīne Ose, Līga Paušus, Ilona Teplouhova

latvijas valsts vēsturEs arhīva zinātniskiE 
lasījumi “lokālās vēsturEs pētniEcības iEspējas 

arhīva dokumEntos”

2015. gada 29. oktobrī Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) telpās norisinājās 
jau otrie LVVA zinātniskie lasījumi, kas šoreiz bija veltīti lokālajai vēsturei. Tos rīko 
ar mērķi popularizēt LVVA un citos arhīvos glabāto bagātīgo dokumentu klāstu, 
aicinot gan vēstures profesionāļus, gan amatierus dalīties pieredzē darbā ar dažādiem 
fondiem, dokumentu analīzes metodēm un izpētītiem notikumiem vai procesiem. 
Lasījumu norisi atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Pirmā lasījumu sekcija bija veltīta hronoloģiski senākajam vēstures posmam no 
17. līdz 19. gadsimtam. Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātes 
profesors Gvido Straube savā referātā iepazīstināja ar avotiem par izglītību Latvijā  
17. un 18. gadsimtā. Viņš norādīja uz fondiem, kuros pieejami materiāli par Vidzemes 
evaņģēliski luteriskās baznīcas vizitācijām draudzēs. Referents uzsvēra šīs avotu 
grupas nozīmi izglītības pētniecībā, jo tie sniedz ziņas par skolu skaitu, izvietojumu, 
skolotājiem, mācītajiem priekšmetiem, apmeklētību un skolēnu sekmēm. Profesors 
norādīja, ka par Kurzemi materiāls saglabājies salīdzinoši sliktāk un vēl gaida savu 
pētnieku. 
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Pārējie sekcijas referāti pārsvarā skāra muižu vēstures tematiku. Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra vadītāja Kristīne Zaļuma pievērsās avotiem 
par Vidzemes piekrastes muižu pētniecību. Viņa uzsvēra digitalizēto avotu datubāzu 
nozīmi pētniecības procesā un iepazīstināja klausītājus ar arhīvu materiālu portāliem 
www.lvva-raduraksti.lv un http://earchive-estlatrus.eu. Autore iezīmēja informatīvo 
bagātību, ko glabā tādas avotu grupas kā baznīcu grāmatas un dvēseļu revīzijas, un to, 
cik lielā mērā pētniecisko darbu atvieglo šādu materiālu digitalizācija.

LVVA Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas eksperte Pārsla 
Pētersone uzstājās ar priekšlasījumu “Vidzemes tiesu aktis – nozīmīgs avots reģiona 
muižu vēstures izpētē 17.–19. gadsimtā”, kurā parādīja šajā avotu grupā pieejamo 
daudzpusīgo informāciju par muižām. Vidzemes galma tiesā, zemes tiesās, bāriņu 
tiesās un kārtības (bruģa) tiesās izskatītās mantošanas, ūtrupju un nelaimes gadījumu 
lietas ietver ziņas par muižu kompleksa ēkām un to iekārtojumu, dažreiz atrodami arī 
zīmējumi un situāciju plāni.

Pirmo sekciju noslēdza Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja vadošais 
pētnieks Indulis Zvirgzdiņš, pievēršoties Mārcienas pagasta saimniecības “Lejas 
Patmalnieki” vēsturei. To sākumā izpircis latviešu zemnieks, bet tad atpircis vācu 
tirgotājs, kurš uzcēlis dzīvojamo māju. Mūsdienās pašreizējie īpašnieki to vēlas saukt 
par Mārcienas muižu, lai gan īstās Mārcienas muižas ēka nodegusi 20. gs. pirmajā 
pusē.

Otro sekciju ievadīja Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta vadošā 
pētniece Elita Grosmane. Referātā “Reformātu baznīca un tās arhitektūra Latvijā.  
18. gadsimts” viņa iepazīstināja ar materiāliem, kas atrodami LVVA 2728. fondā 
“Latvijas baznīcu iestāžu dokumenti”. Balstoties uz baznīcu institūciju savstarpējo 
saraksti, dažādiem rēķiniem un lēmumiem, iespējams izsekot reformātu baznīcu 
celšanai Rīgā un Jelgavā. Referāta ietvaros E. Grosmane parādīja arī reformātu 
baznīcas celtniecības īpatnības, kas raksturīgas visā Eiropā un neizpaliek arī Latvijas 
dievnamos. 

LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesors Ēriks Jēkabsons pievērsās tēmai par 
pagastu vēstures izpētes iespējām LVVA. Viņš uzsvēra ne tikai pagastu tiesu un pagastu 
valžu fondu – īpaši valdes sēžu protokolu, pasu un iedzīvotāju reģistru grāmatu – 
nozīmi tēmas izpētē, bet iezīmēja pētniecības perspektīvas, ko sniedz centrālo valsts 
iestāžu – apriņķu, ministriju – fondos glabātie materiāli par pagastu vēsturi. Referents 
vairāk uzsvēra to, ka neviena pagasta vēsture nebeidzas pie tā robežām un ka tikai 
kontekstā ar pārējo pagastu, valsts un kaimiņvalstu vēsturi mēs varam saprast lokālos 
procesus. 

Otro sekciju noslēdza Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja galvenā krājumu 
glabātāja Zane Nemme ar referātu “Zemnieku saimniecībās izmantotie celtniecības 
materiāli un citas ziņas, kas atrodamas Vidzemes muižnieku kredītbiedrības arhīvā”. 
Tā izstrādē bija izmantots LVVA 1679. fonds “Zemkopības ministrijas Zemes ierīcības 
departaments”. Tajā glabājas informācija par zemnieku saimniecību izpirkšanu un ar 
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to saistītajiem kredītiem. Jo vairāk saimniecības īpašniekam bija problēmu ar kredīta 
nomaksu, jo bagātāks avotu klāsts par to pieejams. Referente aplūkoja no vienas 
muižas izpirktas saimniecības, kopskaitā vairāk nekā 40, un statistiski atspoguļoja 
tajās esošo ēku – dzīvojamās mājas, kūts, rijas, šķūņa – celtniecības materiālus. 

Trešā lasījumu sekcija aizsākās ar Daugavpils Universitātes profesora Aleksandra 
Ivanova uzstāšanos par tēmu “LNA zonālo valsts arhīvu dokumenti Latvijas vēstures 
izpētē: mūsdienu Latvijas historiogrāfijas pieredze”. Viņš norādīja, ka zonālajos arhīvos 
glabājas ļoti plašs materiāls par padomju vēstures posmu, bet ar pētniecību nodarbojas 
salīdzinoši neliels cilvēku skaits un pārsvarā tie ir novadpētnieki. Referents uzsvēra 
arhīva darbinieku plašo ieguldījumu dokumentu izmantošanā un popularizēšanā, lai 
gan pētniecība reti kad ietilpst arhīva darbinieku pienākumos. 

Latvijas Nacionālā arhīva Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības 
departamenta direktora vietniece Ivanda Bērziņa piedāvāja referātu par personu un 
lietu uzskaites dokumentiem, tādiem kā peronu saraksti, personu kartotēkas, personu 
anketas, zemes vienību saraksti, u. c. dokumentiem un to nozīmi vācu kolonistu 
kā sociālas (zemnieku) grupas un etniskas grupas izpētē. Liela daļa dokumentu 
glabājas LVVA 5921. fondā “Latvijas vācu apvienība”. Šī dokumentu kopa sniedz 
bagātu statistisko materiālu par vācu kolonistu personībām, demogrāfiskajiem, 
saimnieciskajiem un sociālajiem jautājumiem. Ir arī tādas anketas, kurās kolonisti 
aprakstījuši savu vai savas ģimenes ieceļošanas vēsturi. Kopumā tā ir ļoti interesanta 
un unikāla avotu grupa, kas sniedz informāciju, kura nav atrodama citos avotos. 

LVVA Tematisko un ģenealoģisko pētījumu nodaļas galvenā arhīviste Baiba Pazāne 
ar referātu “Vēstures avoti dzimtu pētniecībā: aktualitātes un problēmas” iepazīstināja 
lasītājus ar specifiku, kas piemīt darbam ar dzimtu vēsturi. Viņa uzsvēra, cik svarīgi 
ir veikt priekšdarbus pirms arhīva apmeklējuma – radinieku aptaujāšana, ģimenes 
arhīva apzināšana un galveno jautājumu uzstādīšana –, ko patiesībā ar pētījumu vēlas 
sasniegt. Tāpat B. Pazāne iepazīstināja klausītājus ar galvenajām dzimtas izpētes avotu 
grupām – baznīcu grāmatām, dvēseļu revīziju sarakstiem un tautu skaitīšanām, kā arī 
ar personu dokumentiem – pasēm, ārzemju pasēm, uzvārdu maiņas lietām, skolotāju 
un virsnieku dienesta gaitu sarakstiem. 

Žaņa Lipkes memoriāla pētniece Guna Vainovska uzstājās ar tēmu “Vidzemes 
cenzūras iestāžu struktūra 19. gadsimta otrajā pusē”. Referente pastāstīja, kā darbojās 
cenzūras iestādes, kā tās bija strukturētas un finansētas. Arhīva dokumenti liecina, ka 
cenzoriem Rīgā bija liela darba slodze un ne vienmēr piemēroti darba apstākļi. 

Neraugoties uz to, ka ikviens referents apskatīja kādu konkrētu jomu lokālās 
vēstures aspektā, tapa skaidrs, ka neviens jautājums vēsturē nav aplūkojams autonomi. 
Muižu, pagastu un dzimtu vēsture ir savstarpēji saistīta tieši tāpat, kā avoti par to vai 
citu tematisko loku ir meklējami dažādas izcelsmes fondos. 

Lasījumi bija labi apmeklēti. Vairāk nekā simt klausītāju vidū bija ne tikai dažādu 
arhīvu un arhīvu administrācijas pārstāvji, bet arī interesenti no LU Vēstures un 
filozofijas fakultātes, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Mākslas akadēmijas 
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Mākslas vēstures institūta, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un vairākiem novadu 
muzejiem, piemēram, Limbažu, Turaidas un Valmieras, kā arī daudzi LVVA lasītavas 
apmeklētāji. 

Par godu lasījumiem LVVA bija sagatavota izstāde, kurā parādīti dokumenti par 
lasījumos skartajiem jautājumiem. Muižu vēsturi atspoguļo 17. gs. kartes, muižu 
inventāru saraksti, dažādi zīmējumi un plāni, kā arī muižu dalīšanas dokumenti. 
Baznīcu vēstures sadaļā ievietoti reformātu baznīcas vēstures avoti – baznīcas 
celšanas atļauja, baznīcas solu projekts, Rīgas reformātu baznīcas zīmējums no Johana 
Andreasa Ēzena albuma, ziedojumu vākšanas grāmata un kases grāmata. Pagastu 
vēstures blokā atrodami pagastu valdes sēžu protokoli, pasu grāmata, iedzīvotāju 
reģistrs, kā arī dažādas pagastu tiesu lietas, ieskaitot dokumentus par uzvārdu došanu 
zemniekiem. Dzimtu vēstures dokumentus pārstāv baznīcu grāmata grūti salasāmā 
rokrakstā, dvēseļu revīzijas saraksts, 1897. gada tautas skaitīšanas materiāli viena 
pagasta ietvaros. Izstādītas arī dažādu Latvijas pasu versijas, uzvārdu maiņas lieta, 
ieceļošanas lieta, skolotāja un virsnieka dienesta gaitu apraksti. Izstādes centrā 
izvietoti 19. gs. 70. gadu zemnieku saimniecību izpirkšanas dokumenti ar kadastru 
plāniem. Tie skar visas iepriekš apskatītās tēmas – muižas, pagasta un dzimtu vēsturi. 

Anita Čerpinska

iEskats sEmināra “atmiņas liEcības. rokrakstu 
un iEspiEddarbu mantojuma saglabāšanas un 
atjaunošanas jaunākās tEhnoloģijas” darbā

No 2015. gada 27. līdz 29. oktobrim Armēnijā, Erevānā Seno rokrakstu, 
manuskriptu un grāmatu krātuvē Matenadarana institūtā notika 5. starptautiskais 
seminārs “Atmiņas liecības. Rokrakstu un iespieddarbu mantojuma saglabāšanas un 
atjaunošanas jaunākās tehnoloģijas”, kas bija veltīts armēņu genocīda simtgadei. 

Seminārā tika prezentēti 19 referāti no tādām valstīm kā Armēnija, Krievija, Austrija, 
Gruzija, Nīderlande, Amerikas Savienotās Valstis un Vācija. No Latvijas seminārā 
piedalījās Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu 
uzskaites un saglabāšanas nodaļas vadītāja vietnieks Raimonds Romanovskis un LNA 
Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta Restaurācijas nodaļas rokrakstu, 
dokumentu un grāmatu restauratore Ieva Cesberga.

Semināra atklāšanas dienā semināra dalībniekus uzrunāja Armēnijas Republikas 
kultūras ministre Asmika Pogosjana (Погосян) un Matenadarana institūta direktors 
Gračjans Tamrazjans (Тамразян), bet semināra organizators Ara Hzmaljans 
(Хзмалян) viesus iepazīstināja ar Matenadarana institūta darbību un sasniegumiem. 
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Matenadarana institūta restaurācijas nodaļas vadītāja Eliazjana Gajane (Гаяне) 
savā referātā iepazīstināja semināra dalībniekus ar nodaļas darbības principiem 
un paveikto. Ieguldot lielu darbu lielformāta rokrakstu restaurācijā, nozīme ir arī 
katram sīkumam, kas tiek konstatēts un fiksēts. Lielākā daļa institūta rokrakstu ir 
cietusi genocīda laikā, kad notika armēņu tautas etniskā iznīcināšana. Neraugoties 
uz draudiem izdzīvošanai, cilvēki, kas devās bēgļu gaitās, līdzi ir ņēmuši arī šos 
rokrakstus un grāmatas, kas pēc lieluma un svara aizņēma lieku vietu ratos vai somās. 
Līdz ar to nākotnē var rasties interesanta izpētes tēma – vērtību izpratne. 

Viens no jaunumiem restauratoru darbā, kas ieviests objektu aprakstā (restaurācijas 
pasē), ir grāmatas svars. Veiksmīgi ir izdevies restaurēt grāmatu, kas savulaik bija 
pāriesieta 20. gadsimtā. Nepareiza šuvuma dēļ bloks bija deformējies un sadalījies 
vairākās daļās. Grāmatas iekšpusē atrasts ieraksts, ka par šo darbu grāmatu iesējējs 
ir saņēmis 400 rubļu lielu algu. Veicot izpēti, tika konstatēts, ka grāmata ir nepilnīga, 
taču trūkstošo daļu izdevās atrast neskartu glabājamies citā organizācijā. Līdz ar to 
izdevās atjaunot oriģinālo bloka šuvumu, un pašlaik tā ir smagākā grāmata – 17 kg 
smaga. 

Ir konstatēts, ka tādus manuskriptus rakstīja vairāki cilvēki, un līdz ar to, veicot 
lapu restaurāciju, ir jāpārbauda katra lapa, jo tintes sastāvs var atšķirties – viena ir 
noturīga un neplūst, cita – plūstoša un nenoturīga. Zīmējumus gan parasti ir veicis 
viens ilustrators. Grāmatas apkalumi bieži vien ir darināti vēlāk nekā sarakstīta pati 
grāmata. Ja senais restaurējums ir veikts labi, tad tas netiek aiztikts. 

Ļoti svarīgi ir izturēties saudzīgi pret senajos iesējumos izmantoto “makulatūru”, 
ko atrod zem grāmatas vāku iesējuma un muguriņām. Tādā veidā ir izdevies izglābt 13 
lapas un papildināt fondus ar unikāliem rokrakstiem. No tām divās lapās ir aprakstīts 
teksts par Zālamanu, kas nav minēts nekur citur (pagaidām nav atrasts).

 Marija Dmitrijeva (Дмитриева), kas pārstāvēja Krievijas Valsts zinātniski 
pētniecisko restaurācijas institūtu un Krievijas Valsts zinātniski tehniskās 
dokumentācijas arhīvu (ГосНИИР, РГАНТД), iepazīstināja klausītājus ar saldēšanas 
kameras iekārtu, ko izmanto samirkušu dokumentu “žāvēšanā” pirms restaurācijas. 
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Divu gadu garumā ir apkopoti rezultāti par dažādu fondu un materiālu atjaunošanu. 
Kameras garums ir 3 m, diametrs – 1,4 m, temperatūras diapazons – no -50 līdz 
+50 °C, spiediens – no 0,02 līdz 1013 milibāriem. Kameru aktīvi izmanto kopš  
2013. gada, un tajā vienlaikus tiek veikti desmit dažādi mērījumi. Piemēram, ir secināts, 
ka šīs iekārtas darbības rezultātā sēņu Penicilillum sporām tiek bojāta struktūra, kas 
traucē tām nākotnē aktīvi attīstīties. Kamera ir pielāgota dažādiem materiāliem, to var 
izmantot, piemēram, kožu un ķirmju iznīcināšanai, kas dzīvo objektos. Tomēr svarīgi 
ir, lai bojātie dokumenti tiktu savlaicīgi nogādāti uz restaurāciju un operatīvi varētu 
sākt darbu. Kā piemēru var minēt veiksmīgu sadarbību ar Maskavas  Zinātniskās 
informācijas un sociālo zinātņu akadēmiskā institūta  bibliotēku, kur notikušajā 
ugunsgrēkā bija bojāts liels daudzums dažāda veida dokumentu.

 Arturs Petrosjans (Петросян) un Artavazds Aivazjans (Айвазян) no 
Matenadarana institūta iepazīstināja ar salipuša jeb sacementējušos 15. gs. 
manuskripta iesējuma veiksmīgu, bet sarežģītu restaurācijas gaitu. Ar attālinātas 
mitrināšanas palīdzību bojātās lapas atdalīja, tad mazgāja, pēc tam pārklāja ar 20 % 
karboksilmetilcelulozi. Procesa laikā ir izmēģināta arī lapu atdalīšana, tās saldējot 
48 stundas. Veicot mikrobioloģisko izpēti, bija secināts, ka uz lapām, ko skārušas 

Armēnijas Republikas kultūras ministre Asmika Pogosjana atklāj semināru. 
2015. gada 27. oktobris. Ievas Cesbergas foto
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sēnes, tās ir iznīcinātas. Lapu dalīšanas process notika sešus mēnešus, pēc tam tās 
tika nodotas bibliogrāfiem izpētei, kur tika secināts, ka bloka burtnīcas ir nepareizi 
sašūtas. Turpinot restaurāciju, burtnīcas ir saliktas pareizā secībā pēc teksta. Darbs pie 
objekta restaurācijas turpinās.

Seminārā bija prezentēta krievu akadēmiķa A. M. Lidova (Лидов) monogrāfija 
“Ahtala klostera freskas”. Šī grāmata ir veltīta nozīmīgāko viduslaiku monumentālo 
pieminekļu – apgleznoto fresku – izpētei. Šīs freskas ir unikāls ikonogrāfijas piemērs 
ar augstu māksliniecisko kvalitāti, kas ierindo tās starp labākajiem darbiem bizantiešu 
un visā Austrumu kristiešu mākslā. Pētījums parāda, ka grieķu gruzīnu raksti uz 
freskām atspoguļo ticību, nevis tautības piederību māksliniekam, kas piedalījies 
apgleznošanas procesā. Katru sienu gleznojis cits mākslinieks. Grāmata ir bagāta 
ar fotogrāfijām, kas ir savāktas 30 gadu garumā. Apkopojot šos materiālus, ir nācies 
secināt, ka vēsturniekiem, zinātniekiem nākotnē ir iespēja pētīt klostera gleznojumus 
tikai no vecajām fotogrāfijām, jo daļa fresku ir zudusi uz neatgriešanos.

Vagans Ter-Gevondjans (Тер-Гевондян) no Matenadarana institūta informēja 
par Korānu kataloga sastādīšanu. Ir apkopota informācija par 102 korāniem no 
Matenadarana fondiem, kā arī veikts apraksts par iesējumu stāvokli utt. Lielākā daļa 
no tiem vēl gaida restaurāciju. Vienu korānu var būt rakstījuši līdz pat deviņiem 
kaligrāfistiem. Lielu ieguldījumu deva ārzemju diasporas pārstāvji, kas institūta fondus 

Ekspozīcija ar Roberta Štēles un Margretes Jaškes restaurētajiem sudraba        
 iesējumiem. Ievas Cesbergas foto
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papildināja retiem korānu iesējumiem, kas līdz šim nav bijuši fondos. Ir paredzēts 
katalogu drīzumā nodot drukāšanā ar aprakstiem angļu, armēņu un arābu valodā. 

Armēnijas Nacionālās bibliotēkas darbiniece Aikanuša Kazarjana (Казарян) 
iepazīstināja ar armēņu 18.–20. gs. periodikas digitalizācijas projektu. Kopumā tiek 
uzskatīts, ka pasaulē armēņu valodā ir ap 3650–5000 dažādu periodisko izdevumu 
nosaukumu. Bibliotēkas fondos ir saskaitīti 3650 dažādi nosaukumi. No tiem 2025 ir 
žurnālu nosaukumi, bet 1625 – avīžu nosaukumi. Periodika tiek skenēta ar jaunākās 
paaudzes tehniku, un informācijas apstrādei ir izmantoti jaunākās paaudzes datori. 
Izveidotās datubāzes sistēma ir saskaņota ar starptautisko standartu, kā arī ar 
bibliogrāfiskajiem standartiem. Ir veikts papildu darbs pie senās armēņu periodikas 
tulkošanas mūsdienu armēņu valodā. 

Lielu interesi izraisīja vācu restauratoru Roberta Štēles (Stähle) un Margretes 
Jaškes (Jaschke) grāmatas “Kostbare Einbandbeschlage an armenischen Handschriften” 
(2015. 208 p., 1094 illustrations color, hardback) prezentācija. Grāmata vēsta par 
viduslaiku armēņu rokrakstu metālisko iesējumu atjaunošanu un izpētes gaitu. Abi 
autori jau 15 gadus nodarbojas ar labdarību, kā rezultātā ir veikts liels darbs armēņu 
iesējumu sudraba kalumu restaurācijā. Izpētes darbi beidzot ir apkopoti, un ar tiem 
var iepazīties nesen izdotajā grāmatā. Par neatlaidīgu pozitīvo sadarbību R. Štēle un 
M. Jaške ir apbalvoti ar Armēnijas Kultūras ministrijas zelta medaļām. 

Piedaloties konferencē un noklausoties referātus, secinājām – pirms nozīmīgu 
objektu restaurācijas ir jāpieaicina dažādu jomu speciālisti, kuru sastāvā ir ne 
tikai restauratori, bet arī citi speciālisti, piemēram, fondu glabātāji, kas atbild par 
dokumenta turpmāko saglabāšanu, to skaitā iestādes vadītājs. 

Pilnvērtīgam restaurācijas procesam vajadzētu nodrošināt materiālo bāzi un 
veikt pilnvērtīgu ķīmisko un mikrobioloģisko izpēti. Protams, nedrīkst aizmirst par 
fotofiksāciju, par ko liecina minētā referenta akadēmiķa A. M. Lidova gūtā pieredze. 
Vēlams, lai visi restaurējamie materiāli vienlaikus tiek arī digitalizēti. Labs piemērs ir 
Matenadarana institūts, kur šo nostāju stingri ievēro – pirms digitalizācijas tiek veikta 
objekta konservācija, lai pētnieki (bibliogrāfi) veiktu sīku objekta satura izpēti un to 
aprakstītu, kā arī sagatavotu objektu korektai digitalizācijai. Pēc digitalizācijas tiek 
veikta pilnīga restaurācija un objekts novietots pastāvīgā glabāšanā.

Pēc restaurācijas pētniekiem ir dota iespēja izmantot tikai objekta digitālo kopiju, 
bez “īpašas” vajadzības neaiztiekot oriģinālu.

Ieva Cesberga


