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Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Restaurācijas 
nodaļa izveidota 1988.gada 16.jūnijā ar toreizējā LNB 
direktora Andreja Ķeizara pavēli. Pirmā šīs nodaļas va-
dītāja bija Rudīte Kalniņa — Rīgas Politehniskā institū-
ta (tagad — Rīgas Tehniskā universitāte) absolvente, 

 -
ļas izveidošanas LNB Galvenajā grāmatu krātuvē dar-
bojās Restaurācijas un fondu higiēnas sektors (vadītājs 
— Dainis Berdigāns), kas atradās Jēkaba ielas 6/8 ēkai 

piegulošajā Mazās Trokšņu ielas vienistabas dzīvok-
lī. Diemžēl daudzi sektora darbinieki neprata latviešu 
valodu un restaurācijas darbi viņus maz interesēja. Arī 
darbam nepieciešamais aprīkojums bija trūcīgs — res-
tauratoriem nepieciešamie gaismas galdi izgatavoti 
no pirmskara rakstāmgaldiem (to virsmas vidusdaļa iz-
zāģēta un pārklāta ar stiklu), par darbarīkiem pielāgoti 
dažādi instrumenti, piemēram, medicīnas skalpeļi un 
pincetes.

Rudīte Kalniņa

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Restaurācijas nodaļa:
1988–2009

Restaurācijas nodaļas darbinieces Muze-
ju naktī 2010.gada 15.maijā: 
(no kreisās) Rudīte Kalniņa, Sarmīte 
Knos tenberga, Iveta Daugule, Sarmīte 
Lencberga un Ilze Bula
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1990.gadā nodaļu pārcēla uz Galvenās grāmatu 
krātuves telpām Tērbatas ielā 75, kur starp grāmat-
plauktiem tika izvietoti jauni, restaurācijai atbilstoši 

Izveidojot nodaļu, tika pieņemts darbinieks ar la-

dezinfektores pienākumus. 1988.gada beigās darbu 
nodaļā sāka lietpratēji ar speciālo izglītību grāmatie-
siešanā un restaurācijā: Poligrā#jas mākslas arodskolas 
(tagad — Rīgas 5.arodvidusskola) absolventes Ivonna 
Paegle, Inga Ļebedeva, Iveta Klinta un Ingrīda Straut-
mane. Kopš 1992.gada nodaļā sāka strādāt speciālisti 

-
ņa un Sarmīte Lencberga. 1992.gadā Rīgas Tehniskās 
universitātes Habilitācijas padome atzina toreizējās 

kandidāta disertāciju Vissavienības Ķīmisko reaģen-
tu un īpaši tīru vielu zinātniski pētnieciskajā institūtā 
Maskavā (Всесоюзный научно-исследовательский 

институт химических реактивов и особо чистых 

химических веществ, tagad — Valsts ar Sarka-

un īpaši tīru vielu zinātniski pētnieciskais institūts 
(Государственный ордена Трудового Красного 

Знамени научно-исследовательский институт 

химических реактивов и особо чистых химических 

веществ

1993.gadā nodaļas kolektīvam pievienojās Rīgas 
5.arodvidusskolas absolvente Iveta Daugule. Tādējādi 
līdzšinējos gadījuma rakstura darbiniekus nomainīja 
kvali#cēti speciālisti un sava darba entuziasti.

Latvijas Restauratoru biedrība un 
restauratoru darba vērtēšana

Nodaļas darbības sākumā atbilstoši padomjlaika spe-
ci#kai restauratoru apmācība un vērtēšana notika Maska-
vā, tāpēc R.Kalniņa, I.Ļebedeva un I.Paegle restaurācijas 
pamatus apguva Vladimira Iļjiča Ļeņina PSRS Valsts bib-
liotēkas (tagad — Krievijas Valsts bibliotēka) Restaurāci-
jas nodaļā. Tā kā 20.gadsimta 80.gados bez LNB Restau-

rācijas nodaļas aktīvu darbu izvērsa arī citas restaurācijas 
iestādes, piemēram, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 
Restaurācijas departaments (vadītāja Sarmīte Gaismiņa) 
un Ārzemju mākslas muzeja Restaurācijas nodaļa (vadī-
tāja Inta Rudzīte), bija nobriedusi nepieciešamība pēc sa-
vas restauratoru izglītības sistēmas un darba vērtēšanas 
kārtības. Ar aktīvu R.Kalniņas līdzdalību 1989.gadā dibi-
nāta Latvijas Restauratoru biedrība (LRB).

1993.gadā izveidota Restauratoru atestācijas komi-
sija. LRB biedri izstrādāja restauratora darba, zināšanu 
un iemaņu vērtēšanas kritērijus. Saskaņā ar tiem ze-
māko līmeni — restauratora kvali#kāciju — var iegūt 
pēc 3 mācekļa gadiem un pozitīva teorētisko zināšanu 
un praktisko iemaņu vērtējuma, ko nosaka Restaurato-
ru atestācijas komisija. Pēc 5 darba gadiem, pierādot 
atzīstamu profesionālo kvali#kāciju, restaurators var 
pretendēt uz meistara pakāpi. Visaugstākais restaura-
tora darba līmenis un amata vērtējums ir vecmeistars. 
Pirmā atestētā LNB restauratore ir S.Lencberga, kas šo 
amata nosaukumu ieguva 1995.gadā, pēc četriem ga-
diem kļūstot par restauratora meistaru. Arī I.Daugule 
un I.Bula ieguvušas šo amata pakāpi.

Svarīgākais nodaļā: 20.gadsimts

Pirmie darba gadi pagāja, meklējot krājumu saglabā-
šanas iespējas un ceļus. Vispirms bija nodrošināms pats 
nepieciešamākais — atbilstošas telpas, aparatūra un 
instrumenti. 1990.gadā Zviedrijā dzīvojošā tautiete LNB 
uzdāvināja mikro#lmēšanas aparātu “Canon”. Samērā 
vienkāršā iekārta godam kalpoja ilgus gadus. 1994.gadā 
par UNESCO -
lāru — tika iegādāta papīra lejamā mašīna. 1997.gadā 
LNB kopā ar Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Cen-
trālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 
laboratoriju izdeva pirmo grāmatu par restaurāciju un 
konservāciju latviešu valodā “Dokumentu konservācijas 
zinātniskie pamati” (Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotē-
ka, 1997), kas bija Krievijas Nacionālās bibliotēkas spe-
ciālistu (tagad Federālā Bibliotēku fondu konservācijas 
centra) direktores Svetlanas Dobrusinas (Добрусина 

Светлана Александровна) un Jevgēņijas Čerņinas 
(Чернина Евгения Семеновна) darba 
tulkojums.

1995.gada aprīlī Rīgā notika pirmā 
starptautiskā konference par krājumu 
saglabāšanas jautājumiem “Bibliotē-
ku fondu veidošana un saglabāšana”. 
Gadu vēlāk tika atklāta pirmā restaurā-
cijas nozarei veltītā izstāde “Kā lāpa pa-
pīru šeit un pasaulē”. LNB restauratori 
pirmoreiz piedalījās arī starptautiskā 
— Baltijas restauratoru darbu izstādē 
“Problēmas praktiskajā restaurācijā”. 
1998.gadā Latvijā tika iztulkots un 
adaptēts pirmais starptautiskais res-
taurācijas standarts — “ISO 9706:1994: 
Informācija un dokumentācija. Doku-
mentu papīrs. Ilgizturības prasības”.

Restauratore Ilze Bula iedziļi-
nājusies kartes restaurācijas 
procesā
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Nozīmīga bija Sorosa fonda Lat-
vija un Atvērtās sabiedrības institū-
ta (Open Society Institute) Budapeštā 
#nansiālā palīdzība — 100 000 ASV 
dolāru. Par šiem līdzekļiem 1999.gadā 
tika uzsākts laikrakstu digitalizācijas 
projekts “Mantojums”: iegādāta digita-
lizācijas iekārta ar skenēšanas kameru 
“BetterLight 2000”, galds avīžu skenē-
šanai un šūpul is saudzīgai grāmatu 
skenēšanai, kā arī apmācīti darbinieki. 
2000.gada aprīlī bija izveidots jau pir-
mais — laikraksta “Dienas Lapa” 1888.
gada numuru disks. Pēc Liepājas Cen-
trālās zinātniskās bibliotēkas lūguma 
tika sākta laikraksta “Kurzemes Vārds” ciparošana. Ar 
Ventspils muzeja atbalstu ieskenētas Ventspils pilsētas 
un rajona avīzes. Pakāpeniski tika digitalizēti arī Kuldī-
gas, Jelgavas un Valmieras rajonu laikraksti. 2005.gadā 
LNB bija izveidojusi jau 100 diskus ar pieprasītāko un 
trauslā papīra dēļ apdraudētāko iespiesto laikrakstu 
ciparversijām. Digitalizācijas darba vadītāja bija 1998.
gadā LNB darbu sākusī Marika Karlsone, kurai ir gan 
atbilstoša izglītība, gan iemaņas. M.Karlsones nopelni 
LNB krājumu digitalizācijā ir jo augstāk vērtējami, jo 
20.gadsimta nogalē ar krājumu digitalizāciju Latvijā 
nodarbojās vēl vienīgi Latvijas Akadēmiskā bibliotēka 
(LAB), kas tolaik uzsāka vērienīgu Johana Kristofa Bro-
ces zīmējumu skenēšanu.

21.gadsimta norises

Pēc ārvalstu (Šveice, Ukraina u.c.) kolēģu apciemo-
jumiem nodaļas restauratorus stimulē apziņa, ka darbs 
LNB norit tikpat labi kā citās Eiropas restaurācijas darb-
nīcās. 2001.gadā sarīkots pirmais arhīvu, muzeju un 
bibliotēku darbinieku kopseminārs “Bibliotēku, arhīvu 

un muzeju mijiedarbība informacionālā pakalpojuma 
sniegšanā — konceptuālie risinājumi, programma-
tūras un standarti”. Saņemta atzinība valsts līmenī — 

ieguldījumu digitalizācijas procesa attīstībā LNB.
2002.gadā tika intensīvi apgūta ārzemju kolē-

ģu pieredze. Pateicoties Zviedrijas vēstniecībai Lat-
vijā un Zviedrijas institūtam (The Swedish Institute), 
S.Lencberga iepazinās ar grāmatsējēju darbu Zviedrijā. 
Savukārt I.Bula un I.Daugule kopā ar citiem LRB bied-
riem apceļoja Vācijas restaurācijas centrus.

Iedvesmojoties no Šveices restauratoriem, I.Bula un 
I.Daugule izveidoja plakātu “Saudzē grāmatu”. Plakāta 
tapšanā iesaistījās visi nodaļas darbinieki, to saņēma 
ikviena Latvijas bibliotēka.

Sabiedrībai tika prezentēts disks “Latvija 16.–18.
gadsimta kartēs”, kura pamatā — krājuma saglabāša-
nas un drošības nolūkos ciparotais kolekcionāra Rin-
golda Mužika seno un reto Latvijas teritorijas karšu 
krājums, ko LNB ieguvusi no Daugavas Vanagu fonda 
Latviešu kultūras vērtību krātuves “Straumēni” (Lielbri-
tānija) ar tās vadītājas Ineses Auziņas-Smitas atbalstu.

Digitalizācijas 
iekārta ar ske-
nēšanas kame-
ru “BetterLight 
2000”

Restauratore 
Daina Fišere 
darbā ar papīra 
lejamo mašīnu
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2002.gadā I.Bula un S.Lencberga sadarbībā ar ar-
hīvu, muzeju un bibliotēku restaurācijas speciālistiem 
(Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Centrālās mik-
rofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas labo-
ratorijas direktori, gra#kas restauratori vecmeistari 
I.Rudzīti, tās pašas laboratorijas Restaurācijas daļas va-
dītāju Ingu Šteingoldi, LAB Rokrakstu un reto grāmatu 
nodaļas speciālisti Aiju Taimiņu, Ārzemju mākslas mu-
zeja Restaurācijas nodaļas vadītāju, gra#kas restaura-

-
jas institūta vadošo pētnieci Ļubovu Beļkovu un Tartu 
Mākslas koledžas profesoru Endelu Valku-Falku) uzsā-
ka Aglonas bazilikas bibliotēkā glabātās inkunābulas 
“Clemens V. Constitutiones” (Basel : Michael Wenssler, 
1476) restaurāciju, kas ilga līdz 2004.gadam. Brīnumai-
nā kārtā bija saglabājies inkunābulas oriģināliesējums, 
kas uzskatāms par unikālu atradumu. Pēc restaurācijas 
tas atkal atgriezies Aglonas bazilikas bibliotēkā.

Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) at-
balstam, nodaļa ieguva papīra konservācijas-tīrīšanas 
iekārtu. 

2003.gadā nodaļai tika mainīts nosaukums — tā kļu-
va par Restaurācijas un digitalizācijas nodaļu. LNB un 
Velsas Nacionālās bibliotēkas sadarbības projekta ietva-
ros S.Lencberga iepazina Velsas bibliotēkas. 2005.gadā 
notika 7.Baltijas valstu restauratoru triennāle, kas pulcē-

ja vairāk nekā 300 dalībnieku. Baltijas valstu restauratoru 
triennāle ir tradicionāls Baltijas restauratoru pasākums, 
kurā tiek pārrunāti svarīgākie darbi un notikumi. Septī-
tās triennāles ietvaros notika satelītkonference par gallu 
tintes ietekmi uz papīru un tās degradētā papīra restau-
rāciju. Ap 60 Baltijas valstu papīra restauratori noklausī-
jās Eiropas atzītāko speciālistu viedokli par šīs problēmas 
teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

Lai risinātu ar papīra skābuma masveida pazemi-
nāšanu saistītās problēmas, Kultūras ministrija izvei-
doja darba grupu Papīra konservācijas centra organi-
zēšanai. Papīra konservācijas centrā iecerēts masveidā 
pazemināt skābes saturu papīrā, kā arī veikt automati-
zētu papīra stiprināšanu un restaurāciju, kas pagarina 

skābā papīra uzglabāšanas laiku.1 Papīra konservācijas 
centra izveide iekļauta Latvijas Nacionālajā attīstības 
plānā 2007.–2013.gadam.

2005.gadā ar VKKF atbalstu tika iegūta jauna papīra 
pieliešanas iekārta, kas dod iespēju atjaunot grāmatas 
lapas, neizjaucot iesējumu, kā arī iegādāti šim darbam 
nepieciešamie materiāli.

2006.gada prioritāte — zināšanu apguve un in-
formācijas izplatīšana. Nodaļas darbinieki apmeklēja 
datorkursus, papildināja angļu valodas prasmes, de-
vās pieredzes apmaiņas braucienos uz Vāciju, Krievi-
ju, Nīderlandi. Informācijas izplatīšana tika veikta LRB 
rīkotajās informatīvajās tikšanās, kurās stāstīts par LRB 
aktivitātēm, kā arī apspriestas svarīgākās Baltijas val-
stu restauratoru triennālēs gūtās atziņas. Šīs tikšanās 
pulcēja kultūras darbiniekus, muzeju un bibliotēku 
krājumu glabātājus, mākslas skolu audzēkņus un citus 
interesentus no visas Latvijas.

LNB Mācību centrs ar valsts aģentūras “Kultūras in-
formācijas sistēmas” (v/a KIS) #nansiālu atbalstu orga-
nizēja semināru-meistardarbnīcu “Kolekcijas saglabā-
šana: aktīvais un pasīvais risinājums” Čehijas Nacionā-
lās bibliotēkas Restaurācijas nodaļas vadītāja Jureka 
Stankēviča vadībā. Seminārā piedalījās 63 restauratori 
no visas valsts.

Ar VKKF atbalstu tika iegādāta poliestera lokšņu sa-
metināšanas ierīce, kas lieti noder plakātu, karšu, foto-
grā#ju un citu bieži pieprasītu objektu aizsardzībai.

Krājumu vienlaicīgas saglabāšanas un pieejamības 
nolūkos tika izstrādāta Digitalizācijas stratēģija, kurā 
noteiktas digitalizējamo objektu izvēles prioritātes.

Iegādāta arī jauna, uzņēmumā “i2s” ražota liel-
formāta objektu skenēšanas ierīce “DigiBook”. Tas ir 

saudzējošs A3 un A4 izmēra objektu skeneris, kas ske-
nējot efektīvi izgaismo objektu. Bibliotēku, arhīvu un 
muzeju skenēšanas operatoru darba atvieglošanai iz-
strādāta “Ciparotāja rokasgrāmata”.

Papīra konservācijas-tīrīšanas iekārta, 
kas uzsūc un attīra putekļaino gaisu

Restauratore Sarmīte Lencberga veido poliestera ap-
loksnes plakātu uzglabāšanai
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2007.gadā Latvijas Univer-
sitātes bibliotēka rīkoja starp-
tautisku semināru “Krājuma 
saglabāšanas problēmas”. No-
daļas darba pilnveidei noderīgs 
bija arī  LAB un Latvijas Valsts 
arhīvu ģenerāldirekcijas Cen-
trālās mikrofotokopēšanas un 
dokumentu restaurācijas labo-
ratorijas organizētais seminārs 
“Preventīvā konservācija — 
21.gadsimta prioritāte krājuma 
saglabāšanas darbā”.

Restauratores I.Bula un 
I.Daugule iepazina restaurā-
cijas darba organizāciju un 

apmācību sistēmu Krievijā, apmeklējot 
restaurācijas centrus Pleskavā, Novgo-
rodā un Sanktpēterburgā. S.Lencberga 
pieredzes apmaiņas braucienā devās uz 
Prāgu, kur iepazinās ar Čehijas Nacionā-
lās bibliotēkas restauratoru darbu.

LNB, Rīgas vēstures un kuģniecības 
muzeja un LAB sadarbības rezultātā sa-
gatavots disks “Rīga 1621.–1710.gada 
kartogrā#skajos attēlos”.

2008.gads

2008.gadā restauratoriem pieejami gandrīz visi 
nepieciešamie darbarīki un aparatūra, apgūtas Eiropā 
atzītas metodes, iegūta respektējama meistarība — 
kolēģu vidū LNB restauratori pazīstami kā zinoši spe-
ciālisti.

Nodaļas restauratores I.Bula, I.Daugule un 
S.Lencberga piedalījās Dānijas Karaliskās bibliotēkas 
Kopenhāgenā rīkotajā seminārā par rokrakstu konser-
vāciju un restaurāciju. Citu valstu restauratoru darbnī-
cu apmeklējumi, iepazīšanās ar kolēģiem un savstarpē-
jās sarunas allaž papildina pieredzi un pozitīvi iespaido 
restauratoru meistarību.

LNB jau iekļauta Eiropas digitālās bibliotēkas sastāvā, 
kolekcijas papildināšana, tajā skaitā informācijas atpazī-
šana, datu izvietošanas un meklēšanas sistēmas izveide 

Restauratore Iveta Daugule 2005.ga-
dā ar jau otro restaurēto Aglonas bazili-
kas grāmatu rokās, kurā iekļauti unikāli 
retumi — Georga Elgera tulkots konvo-
lūts: 1672.gadā iespiests evaņģēlijs, ka-
tehisms un 1673.gadā izdotas dziesmas

Restauratores Ilze Bula un Iveta Daugule pie restaurētā 
G.Kluča darba 2007.gadā

Nodaļas 20 gadu jubilejas svinības. Nodaļas vadītāju 
Rudīti Kalniņu (no kreisās) sveic LNB direktora asisten-
te Guna Dēliņa un direktora vietniece Ināra Mutule
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notika lēni, jo vienlaikus bija jārisina dažādi speci#ski jau-
tājumi.

Pirmo reizi LNB piedalījās “Zinātnieku naktī” — 3 stun-
du laikā Restaurācijas un digitalizācijas nodaļas darbu ie-
pazina vairāk nekā 30 cilvēku.

Gada beigas pienāca ar nepieciešamību taupīt. No-
lēma uz laiku pārtraukt dezinfekcijas procesu, no amata 

2009.gads

2009.gads arī Restaurācijas un digitalizācijas nodaļā 
aizritēja satraukumā un neziņā par nākotni. Līdztekus 
atalgojuma samazināšanai (vidēji par 45%) tika plānota 

arī darbinieku skaita samazināšana. Par nodaļas vadītāju 
kļuva restauratores meistares titulu ieguvusī I.Daugule, 
kas nodaļā strādā no 1993.gada un ir piedalījusies visās 
tās pārveidēs.

LNB pārstrukturizācijas gaitā digitalizācijas darbu 
pilnībā pārņēma Digitālās attīstības departaments, kura 
uzdevums ir veidot elektroniski pieejamu LNB kolekciju 
un risināt visas ar Latvijas Nacionālās digitālās bibliotē-
kas “Letonica” veidošanu saistītās problēmas — teksta 
atpazīšanu, meklēšanas iespēju pilnveidi, elektroniskā 
krājuma glabāšanu u.c. Tādēļ šim departamentam tika 
pievienota Restaurācijas un digitalizācijas nodaļas daļa, 
kas saistīta ar digitalizāciju. Atjaunots nodaļas agrākais 
nosaukums — Restaurācijas nodaļa.

Sākoties masveida skenēšanai, arī restauratoriem pa-
lielinājies darba apjoms, jo laikrakstu komplekti rūpīgi jā-
sagatavo: jāsalīmē plīsumi, jāstiprina papīrs, jāatslābina 
iesējums un katrs izārdītais komplekts jāievieto mapē.

Restaurācijas nodaļas darbinieki var būt gandarīti 
par 21 gada laikā sasniegto. Ceru, ka jaunākajiem ko-
lēģiem, kas pārņēmuši restaurācijas vadību, izdosies 
izturēt visas politiskās un ekonomiskās kolīzijas un uz-
turēt dzīvu restauratora profesijas uguntiņu.

No 2011.gada 1.februāra raksta autore, LNB Restaurācijas 
nodaļas ilggadējā vadītāja Rudīte Kalniņa kļuvusi par Latvi-
jas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Krājumu saglabā-
šanas nodaļas vadītāju. (Red. piez.)

1  Par papīra skābumu un citiem krājuma glabāšanas aspektiem sk.: 
Kalniņa, Rudīte. “Lēnais ugunsgrēks” bibliotēkā jeb Kas jāzina krājuma 
glabātājam. Bibliotēku Pasaule [tiešsaiste], Nr.47, 2009 [skatīts 2010.g. 
30.nov.], 73.–77.lpp. Pieejams: http://www.lnb.lv/lv/ bibliotekariem/
Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/BP-47-Rudite-Kalnina.pdf ). 
ISSN 1407-6799.

Nodaļas darbinie-
ki 20 gadu jubile-
jas svinībās kopā 
ar bijušajiem kolē-
ģiem. Pirmajā rin-
dā (no kreisās): Aus-
ma Liepiņa (nestrā-
dā kopš 2009.gada 
30.septembra), Ru-
dīte Kalniņa, Sarmī-
te Lencberga, otra-
jā rindā (no kreisās): 
Sarmīte Knostenber-
ga, Alise Indāne (ne-
strādā kopš 2010.ga-
da 1.janvāra), Ilze 
Bula, Dzidra Beķere 
(nestrādā kopš 2008.
gada decembra) un 
pašreizējā nodaļas 
vadītāja Iveta Dau-
gule

Restauratore Iveta Daugule kopā ar Latvijas Vēstures 
muzeja arheoloģiskā materiāla restauratori Rasmu 
Lezdiņu Latvijas Restauratoru biedrības 20 gadu jubi-
lejas pasākumā Rundāles pilī gatavojas biedrības ie-
dibinātās Goda balvas pasniegšanai
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