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LATVIJAS NACIONĀLĀ ARHĪVA RESTAURATORU 
DARBI IZSTĀDĒ “NO PAGĀTNES UZ NĀKOTNI. 

RESTAURATORA DARBNĪCA”

2019. gadā aprit 30 gadi kopš Latvijas Restauratoru biedrības dibināšanas. Jubileja 
tika atzīmēta ar vairāku pasākumu kopumu. No 30. marta līdz 9. jūnijam mākslas 
muzejā “Rīgas birža” bija eksponēta Latvijas Restauratoru biedrības 30 gadu jubilejai 
veltīta izstāde “No pagātnes uz nākotni. Restauratora darbnīca”. Izstādes mērķis 
bija izcelt mākslas objektu neredzamo pusi – restauratora darbu. Kopumā izstādē 
piedalījās 80 Latvijas restauratori ar 130 darbiem no Latvijas muzeju kolekcijām, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas, privātkolekcijām un dievnamiem. Izstādē tika 
eksponēti arī 13 Latvijas Nacionālā arhīva dokumenti, kurus restaurējuši septiņi 
esošie un bijušie Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta Restaurācijas 
nodaļas restauratori – Līga Paušus, Einārs Sondors, Ieva Cesberga, Oksana Oša, Māris 
Jēkabsons, Ilona Teplouhova un Kristaps Latvis.

Latvijas Nacionālā arhīva izstādītie objekti tika izvēlēti tā, lai pārstāvētu visas 
dokumentu grupas, kuru restaurāciju veic Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu 

Restauratori (no kreisās) Oksana Oša, Ieva Cesberga, Līga Paušus, Māris Jēkabsons, Aleksandra 
Juldaševa, Ilona Teplouhova, Kristaps Latvis. Fonā restaurētais 1876. gada Valmiermuižas 

mežaparka plāns. O. Jansona foto. LVKFFDA_F2_Latvijas 
Valsts kinofotofonodokumentu arhīva dokumentu kolekcija
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preventīvās saglabāšanas departamenta Restaurācijas nodaļā, – pergamenti, iesējumi, 
dažādi dokumentu veidi uz papīra vai pamatnes, to skaitā kartes un fotogrāfijas.

Restauratori no savu darbu klāsta izvēlējās spilgtākos restaurācijas objektus, kuros 
restaurācijas procesa rezultāti ir vizuāli ievērojami. Turpinājumā sniegsim izstādīto 
objektu raksturojumu pa dokumentu grupām.

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva glabātavās atrodami 
iesējumi ar bagātīgi rotātiem ādas vākiem. Šādu vēsturisko iesējumu restaurācijā 
līdzās zināšanām par iesiešanu un papīra restaurāciju jāpārzina arī ādas restaurācija 
un konservācija. Izstādē eksponētā Kārļa Krauzes 1883. gada Cīravas karšu atlanta1 
(restaurēja I. Cesberga, E. Sondors) iesējuma vāki bija deguši, āda sarāvusies, klāta 
ar netīrumiem, bet iesietajām kartēm bija izteikti ietecējumu un mikroorganismu 
izdalīto fermentu traipi. Karšu atlants dezinficēts, kartes skalotas filtrētā ūdenī, 
nostiprinātas, āda mīkstināta, aizpildīti zudumi.

Otra izstādītā objekta – Vācu ordeņa mestru, Kurzemes hercogu u.c. personu 
izdoto īpašuma tiesību apstiprinošo dokumentu 1541.–1656. gada kopilārija 
1 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 1100. f., 9. apr., 51. l. 
2 Turpat, 554. f., 2. apr., 3023. l.

Pasu reģistrācijas grāmata pēc restaurācijas, pirmais atvērums. 
M. Vanagas foto. LVVA, 2996. f., 10. apr., 1384. l.
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(restaurēja  I. Cesberga)2 vāki ir veidoti no koka un apvilkti ar ādu. Vāki laika gaitā 
atdalījušies no iesējuma bloka, koka daļās vērojamas plaisas, bloka šuvums atslābis, 
daļēji iziris. Restaurācijas gaitā sastiprinātas vāka koka daļas, aizpildīti ādas zudumi 
un atjaunots šuvums. 

Viens no krāšņākajiem un vecākajiem papīra dokumentiem Latvijas Nacionālā 
arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva 1100. fondā “Muižnieku dzimtu dokumenti” ir 
1596. gadā zīmētais Mēdemu dzimtas dokuments ar dzimtas locekļu biogrāfiskajiem 
datiem, ģenealoģiju un ģerboņu zīmējumiem3 (restaurēja O. Oša), kurā ar temperas 
krāsu detalizēti izzīmēti dzimtas pārstāvju ģerboņi. Pirms restaurācijas dokuments bija 
ļoti netīrs, krāsas slānis – birstošs, vērojami papīra zudumi un plīsumi. Restaurācijas 
gaitā tas attīrīts, nostiprināts un papildu stiprībai dublēts uz papīra pamatnes.

Viens no 7363. fonda “Baltijas vēstures dokumenti” unikālākajiem dokumentiem 
ir Vilema Mollensa 1654. gadā zīmētā Tobago salas karte4 (restaurēja O. Oša). Karte 
glabāta salocītā veidā, iešūta sējumā. Papīrs dzeltējis. Uz objekta virsmas pa visu tā 
perimetru vērojami dzeltenas krāsas smalki traipi un netīrumi. Dokumenta bieža 
izmantošana – pastāvīga iztaisnošana un locīšana – mazinājusi tā izturību, it īpaši 

3 Turpat, 1100. f., 13. apr., 949. l., 78. lp.
4 Turpat, 7363. f., 3. apr., 111. l., 545. lp. 

Pasu reģistrācijas grāmata pirms restaurācijas. 
M. Vanagas foto. LVVA, 2996. f., 10. apr., 1384. l.
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1876. gada Valmiermuižas mežaparka plāns pirms restaurācijas. 
M. Vanagas foto. LVVA, 6828. f., 2.apr., 1268. l.

locījumu vietās. Papīrs mīksts un plūksnains. Bez dokumenta locījumiem ir vērojami 
ieplēsumi, plīsumi, materiāla zudumi, kas savulaik nostiprināti ar dažāda garuma 
un lieluma papīra strēmelēm un zaļas krāsas auduma strēmelēm. Restaurācijas gaitā 
veikta kartes mehāniska atputekļošana, papīra un auduma strēmeļu mehāniska 
noņemšana. Plīsumu līmēšana un zudumu pieaudzēšana veikta sausā veidā, izman-
tojot restaurācijas papīru un kviešu cietes līmi. Presējot likvidēta deformācija.

Ievērības cienīgas ir arī princeses Šarlotes Sofijas vēstules brāļiem Frīdriham 
Kazimiram un Ferdinandam privātos jautājumos un mantojuma lietās (1688.–
1710. g.),5 to restaurāciju veica Līga Paušus. Šis dokumentu kopums sastāv no ļoti 
dažādiem materiāliem – apgleznots pergaments, rokrakstā rakstītas vēstules uz 
papīra, lakas zīmogi. Pergamenta lapai laika gaitā izveidojusies izteikta deformācija 
gar malām, papīra lapām dzeltenbrūni ietecējumi, uzspiestie sarkanie un melnie 
zīmoglakas zīmogi salūzuši. Restaurācijas laikā veikta visu lapu mehāniskā tīrīšana. 
Pergamenta lapām likvidēta deformācija, izmantojot lokālu presēšanu. Papīra lapas 

5 Turpat, 7363. f., 3. apr., 994. l.
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ar ietecējumiem mazgātas, presētas, aizpildīti zudumi, nostiprināti plīsumi. Zīmogu 
plaisas un atdalījušies fragmenti nostiprināti ar želatīna šķīdumu.

Kopš 2018. gada otrās puses Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
Restaurācijas nodaļā intensīvi notiek personu dokumentu – dažādu pasu, personu 
apliecību un pasu grāmatu – restaurācija. Kā bieži lietotiem dokumentiem tiem ir 
izteiktas nolietojuma pazīmes: saplēsti, netīri, ar pašrocīgiem labojumiem – dublēti uz 
avīzēm vai katūna auduma, šūti vai lāpīti ar diegiem. Šie dokumenti satur arī personas 
fotogrāfiju – vairākslāņu objektu, kas sarežģī to restaurāciju. Pasu izsniegšanas 
reģistrācijas grāmatu atvērumos gar labo malu ir ielīmētas personu fotogrāfijas, kas 
rada ļoti lielu bloka uzbiezinājumu vienā iesējuma malā. Nevienmērīgais sējuma 
biezums, ikdienas lietošana un nekvalitatīvais (augsts skābes saturs ražošanas 
tehnoloģijā) papīrs ir cēloņi grāmatas bojājumiem – izteiktai deformācijai, lapu 
trauslumam un dzeltējumam, daudziem plīsumiem un zudumiem. 

1876. gada Valmiermuižas mežaparka plāna pēc restaurācijas.
M. Vanagas foto. LVVA, 6828. f., 2. apr., 1268. l.
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Izstādē eksponēta Marjašas Kafeles Latvijas Republikas iekšzemes pase (1922.–
1928. g.),6 Alekseja Karpova personas apliecība (1922.–1928. g.)7 un 1920. gada 
pasu izsniegšanas reģistrācijas grāmata8 (restaurēja I. Cesberga). Pasei un personas 
apliecībai ir izteiktas nolietojuma pazīmes. Locījumu vietās ir plīsumi, zudumi. 
Papīrs netīrs, iepriekšējie labojumi veikti nekvalitatīvi, tādēļ fragmenti pārklājas, 
aizsedz tekstu. Restaurācijas gaitā veikta virsmas sausā tīrīšana, noņemti vecie 
labojumi, plīsumi salīmēti, aizpildīti papīra zudumi. Presējot likvidēta deformācija. 
Pasu grāmatai saglabājies oriģinālais iesējums, taču bloks netīrs, deformējies. Vāks 

Alekseja Karpova personas apliecība pirms restaurācijas. 
M. Vanagas foto.  LVVA, 2996.f., 10.apr., 1384. l.

6 Turpat, 2996. f., 10. apr., 1384. l.
7 Turpat.
8 Turpat.



201ARHĪVU DZĪVE

Alekseja Karpova personas apliecība pēc restaurācijas (fragments). 
M. Vanagas foto. LVVA, 2996. f., 10. apr., 1384. l.

daļēji atdalījies no bloka, aplīmēts ar audumu un papīru, kas nodilis, ar zudumiem 
un plīsumiem, kartons trausls. Bloka papīrs trausls, lūstošs, skābs (pH 3,3). Lapām 
neskaitāmi plīsumi un zudumi. Atjaunošanas procesā veikta sausā tīrīšana, bloka 
demontāža. Iespējami samazinot mitru procesu lietošanu, salaboti plīsumi, jo 
ierakstiem lietotā tinte ir plūstoša un katrā lapā izvietotas vairākas fotogrāfijas. Lapas 
sakārtotas burtnīcās, atjaunots bloka šuvums. Vāku kartoni aizvietoti ar jauniem, 
audums – ar līdzvērtīgu, saglabātas oriģinālās vāka papīra daļas.

Vienīgais šķērslis Latvijas Valsts vēstures arhīva “Karšu un plānu kolekcijas” 
objektu restaurācijā ir fiziskais telpu un galdu izmērs. Izstādē eksponēts viens no 
garākajiem Restaurācijas nodaļā restaurētajiem plāniem – tā garums pārsniedz  
3 metrus (restaurēja E. Sondors). 1876. gadā tapušajā Valmiermuižas mežaparka 
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plānā9 attēlotas smalki izzīmētas parka dabas ainavas un atsevišķās būves. Laika gaitā 
tā papīrs kļuvis netīrs, dzeltējis, klāts insektu un citiem nezināmas izcelsmes traipiem, 
radušies vairākkārtēji locījumi, papīra deformācija, atlocītas daļas, plīsumi un daļēji 
materiāla zudumi pa perimetru. Restaurācijas procesā veikta sausā mehāniskā 
tīrīšana, mitrā apstrāde, skalojot filtrēta ūdens vannā, deformācijas likvidēšana, 
plīsumu, plaisu nostiprināšana un zudumu aizpildīšana, žāvēšana presējot.

Ar trim eksponātiem izstādē pārstāvēta arī Latvijas Valsts vēstures arhīva 
pergamentu kolekcija. Lai gan pergamenti ir vecākie arhīva dokumenti, izgatavošanas 
tehnoloģijas dēļ tie ir salīdzinoši labi saglabājušies, tikai atsevišķus no tiem skāris “laika 
zobs” – mitruma ietekmē tie kļuvuši cieti un stīvi. Izteiktāki bojājumi ir piekārtajiem 
vaska zīmogiem – trauslums, atdalījušies fragmenti, plaisas, bieži notrūkuši. 
Restauratores I. Teplouhovas restaurētā 1521. gada Livonijas ordeņa Kuldīgas 
komtura G. Brigena un Kandavas fogta H. Galena lēņa grāmata D. Lambstorfam 
par tā sauktās Lapsu zemes piešķiršanu10 sastāv no vienas pergamenta loksnes, kam 
dubultās pergamenta strēmelītēs pievienoti divi nekrāsota vaska zīmogi, kas ievietoti 
vienā auduma maisiņā. Pergaments salocīts, ar virspusēju netīrumu slāni. Zīmogi 
sadrupuši, tiem vērojami materiāla zudumi, reljefā iespieduma laukus klāj virspusējs 
netīrumu slānis. Līgas Paušus restaurētais 1750. gada hercoga Gotharda lēņu grāmatas 
Oto Rozenbergam11 pergaments un zīmogs klāts ar netīrumiem, pergaments 
salocīts sešās daļās. Reversa pusē labajā apakšējā stūrī ir gredzenveida gaiši brūns 
nezināmas izcelsmes nospiedums. Zīmoga kapsula trausla, sadalījusies dažāda izmēra 
fragmentos, ir materiāla zudumi. Restauratora Māra Jēkabsona restaurētais viens no 
vecākajiem arhīva pergamenta dokumentiem ir 1258. gada šķīrējtiesas lēmums, ar 
kuru Rīgas arhibīskaps Alberts samierina Kurzemes bīskapu un Vācu ordeni ar viņa 
vasaļiem strīdā par zemes valdījumiem Kursā.12 Sākotnēji tas salocīts astoņās daļās, 
dzeltējis, klāts ar virspusēju netīrumu slāni, vērojami ietecējumi, nelieli pergamenta 
zudumi. Zīmogi trausli, gar malām zudumi. Sākotnēji bijuši vēl divi zīmogi, no 
kuriem saglabājušās tikai sloksnītes.

Visi trīs pergamenti pakāpeniski atvērti, katru atvērumu viegli slogojot ar smilšu 
maisiņiem, veikta mehāniskā tīrīšana. Lai plastificētu dokumentu materiālu, tie 
izturēti mitruma kamerā, tad presēti. Pergamenta zudumi aizpildīti ar garšķiedru 
restaurācijas papīru vai atbilstošu pergamentu. Zīmogu virsma un kapsula tīrītas mitrā 
veidā. Vaska kapsula nostiprināta un piestiprināti atdalījušies fragmenti, izmantojot 
vaska un kolofonija sveķu kausējumu.

9 Turpat, 6828. f., 2. apr., 1268. l.
10 Turpat, 5561. f., 4. apr., 232. l. 
11 Turpat,  1100. f., 13. apr., 1220. l.
12 Turpat,  5561. f., 2. apr., 6. l.
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Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva krājumu izstādē pārstāvēja liel-
izmēra fotogrāfija, ko Rīgas Celtniecības koledžas Restaurācijas katedras diplomdarba 
ietvaros restaurējis Kristaps Latvis. Fotogrāfijā attēlots svarīgs brīdis Rīgas dzīvē – 
Vanšu tilta slogošana 20. gs. 80. gadu sākumā.13 Fotopozitīvs eksponēšanas nolūkā 
bija aplocīts ap rāmi, piespraužot to ar metāla saspraudēm, kā rezultātā pa perimetru 
bija izveidojušās locījumu līnijas, plīsumi, izdūrumi, korozijas pēdas un fotopapīra 
zudumi. Papīrs un emulsijas slānis bija dzeltējis, locījumu vietās emulsijas slāņa 
zudumi, apakšdaļā un vidusdaļā vērojami ietecējumi, traipi, viļņveidīga deformācija. 
Restaurācijas gaitā veikta fotogrāfijas sausā tīrīšana un rūsas traipu ķīmiska izņemšana. 
Tā skalota ūdens vannā, ar restaurācijas papīru nostiprināti plīsumi. Ar iepriekš 
attīstītu fotopapīru aizpildīti zudumi. Pozitīvs žāvēts presējot. 

Paralēli izstādei mākslas muzejs “Rīgas birža” organizēja tematiskas tikšanās ar 
restauratoriem “Piektdienas vakaru sarunas: Kā kopt mājas kolekciju?”. Interesentiem 
bija iespēja uzzināt par dažādu materiālu kopšanu mājas apstākļos – tekstils, gleznas, 
dokumenti un fotogrāfijas, metāls, mūzikas instrumenti, koks un grafika. Par mājas 
arhīva kopšanu (papīra dokumenti un fotogrāfijas) 26. aprīlī ar lekciju uzstājās Latvijas 
Nacionālā arhīva Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta arhīva eksperte 
Līga Paušus un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja fotomateriālu restaurators 
Kristaps Latvis. 

2019. gada 16.–17. maijā norisinājās Latvijas Restauratoru biedrības 30 gadu 
jubilejas konference ar tādu pašu nosaukumu “No pagātnes uz nākotni. Restauratora 
darbnīca”. Konferences ietvaros 16. maijā Latvijas Nacionālā arhīva direktore  
M. Sprūdža un Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta direktore 
I. Šteingolde uzstājās ar referātu “No Restaurācijas un iešūšanas darbnīcas līdz 
Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentam”, kurā sniedza pārskatu par 
departamenta attīstību laika posmā no pirmsākumiem 1961. gadā līdz mūsdienām.  

Līga Paušus, Inga Šteingolde

13 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs,  233. f., 1. apr., 1. l.


