
Latvijas Nacionālais arhīvs
Dokumentu preventīvās saglabāšanas departaments

Dokumentu saglabāšanas prakse un 

Inga Šteingolde
Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu preventīvās saglabāšanas 

departamenta direktore
Rīga, 2012. gada 28. novembris

Dokumentu saglabāšanas prakse un 
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Kādus dokumentu veidus satur arhīva 

dokumentārais mantojums?

• Papīra dokumenti
• Iesējumi/lietas, grāmatas
• Grafika (piem., zīmējumi, skices, akvareļi )
• plāni, kartes, tehniskie rasējumi
• Pergamenti un zīmogi
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Mērķis
Nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšana, 

nodrošinot dokumentu un informācijas ilgmūžību un 
pieejamību 

To nodrošina
• Arhīvu departamentos – dokumentu saglabāšanas 

daļu vadītāji
• LNA kopumā  - Dokumentu preventīvās saglabāšanas • LNA kopumā  - Dokumentu preventīvās saglabāšanas 

departaments (DPSD) (Mikrofotokopēšanas un 
Restaurācijas nodaļas)

Pamatnostādnes nosaka:

Ministru kabineta noteikumi Nr.747

Rīgā 2012.gada 6.novembrī (prot. Nr.62 8.§)
Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi



,

Dokumentu prevent īvās saglab āšanas departamenta 
galven ās funkcijas

1. LNA dokumentārā mantojuma preventīvās
saglabāšanas koordinēšana un kontrole (piem., vides
un dokumentu mikrobioloģiskā testēšana, ķīmiskā
analīze, glabātavu un dokumentu dezinfekcija,
praktisko semināru un teorētisko lekciju organizēšana
un vadīšana)

2. LNA dokumentārā mantojuma konservācija un
restaurācija

3. LNA dokumentārā mantojuma publiskās pieejamības
nodrošināšana (nodrošinājuma un izmatošanas kopiju
veidošana – mikrofilmēšana, digitalizācija un
fotoreproducēšana)



• Krit ēriji dokumentu restaur ācijas 
priorit āšu noteikšanai: 
– Fonda kategorija (1.,2., 3., sevišķi vērtīgie, 

unikālie)
– Bojājuma pakāpe un tā bīstamība citu objektu 

saglabāšanaisaglabāšanai
– Sabiedrības pieprasījums pēc dokumentiem
– Dokumenti, kuriem bez restaurācijas nav 

iespējams izgatavot kopijas



StatistikaStatistika
• Restaurācija:

– dokumenti – vidēji 14 000 lapas gadā
– kartes - 90 m2 gadā
– pergamenti un ādas iesējumi – 38 glab.v. gadā
– Vaska zīmogi – 35 gab. gadā– Vaska zīmogi – 35 gab. gadā
– grafikas -10 glab.v. gadā

• Konservācija – 75 000 lapas gadā
• Iesējumi - 64 000 lapas gadā (450 – 650 gl.v.)



Pirms restaurācijas



Pirms restaurācijas



Restaur ācijas procesa posmi

• fotofiksācija;

• Papīra skābuma un sastāva noteikšana

Koksnes celulozes un kokvilnas šķiedras (100x)



• Krāsas slāņa noturības pārbaude;

• Sausā tīrīšana;

• Skābes neitralizācija

• Papīra plastificēšana

• Plīsumu līmēšana un zudumu aizpildīšana

• Žāvēšana un presēšana;

• Pielīdzīnāšana pēc oriģināla

• Iesiešana



Galvenie pocesi attēlos

• Līmlentes 
noņemšanai 
izmanto 
etilacetāta 
šķīdumu, līmes 
atlikumu noņem 
ar heptāna ar heptāna 
šķīdumu – darbu 
veic vilkmes skapī 
vai labi vēdināmā 
telpā, lietojot 
cimdus un 
respiratoru
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Pirms un pēc 
restaurācijas



Pirms un pēc 
restaurācijas



Pirms un pēc restaurācijas



Pirms un pēc restaurācijas



Pirms un pēc 
restaurācijas



Dagdas kato ļu draudzes dzimušo 
reģistrs



Pirms restaurācijas



До и после реставрации



До и после реставрации



Laul ību reģistra gr āmata



Mirušo re ģistra gr āmata



Pēc restaurācijas



Pēc restaurācijas



Pēc restaurācijas



Kolhoza ”Komunisma ce ļš” nor ēķinu gr āmata ar kolhoza biedriem

LNA Ventspils Zon ālā Valsts arh īva dokumetu restaur ācija



Pirms restaurācijas



Pirms restaurācijas



Pirms un pēc 
restaurācijas

rūsas 
noņemšana



Pirms un pēc 
restaurācijas



Pirms un pēc 
restaurācijas



Informācija var tik izpildīta uz

kartona pamatnes
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papīra pamatnes



pausauduma pamatnes

(ar cieti apstrādāts kokvilnas vai linu 
šķiedru audums ar pārklājumiem)
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pauspapīra pamatnes

(papīrs, kurš piesūcināts ar 
taukainām smērvielām vai sveķiem)



Galvenie restaur ācijā lietotie 
materi āli

• Kviešu ciete (kviešu cietes līmei)

• SIA «Leipurin» Dzelzavas iela 120 a, Rīga tālr. 67808080

• . Kviešu cietes līmes (Dānijas recepte)

• 50 g kviešu cietes iejauc 500 ml auksta ūdens liek karstā ūdens peldē un 
maisot vāra līdz līme kļūst želejveidīga. Šādi sagatavotu līmi jālieto siltu, jo 
atdzisusi tā zaudē savas līmējošās īpašības. Lai līmi varētu izmantot arī pēc atdzisusi tā zaudē savas līmējošās īpašības. Lai līmi varētu izmantot arī pēc 
atdzišanas, to izberž caur smalku sietu, pievieno vēl nedaudz ūdens un 
uzkuļ mikserī. Pievieno 5 ml 96% etanola, kurā izšķīdināts antiseptiķis (6g 
nipagīna 45 ml spirta). Sajauc.
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• Pašlīmējošie materiāli  

• (Neschen AG, http://www.neschen.de)

• WMT Baltic
+371 67800830
+371 26472017+371 26472017
fax +371 67800832
centrs@wmt.lv
www.adv24.lv
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• Filmoplast P90 (26252 50 mx2 cm , ruļļos)

• http://www.neschen.de/documents-en/book-care-
repair/product/87-filmoplast-p-90
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• 2. Filmoplast P (26325 50mx2cm 10 ruļļi un 26312 50mx1,3cm 
10 ruļļi - http://www.neschen.de/documents-en/book-care-
repair/product/86-filmoplast-p

••
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3. Filmoplast P90 plus 6018639 50mx2 cm - vienu kastīti 
izmēģinājumam kā jauno produktu -
http://www.neschen.de/documents-en/book-care-
repair/product/88-filmoplast-p-90-plus
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«Japāņu papīrs»

• JAPICO-Feinpapier-Vertriebs GmbH

• 1210 Wien, Rasmussengasse 2

• Telefon: 0043 1 479 70 14

• Telefax: 0043 1 470 20 09• Telefax: 0043 1 470 20 09

• www.japico.eu

• Arī «Bookkeeper» aerosols papīra skābes 
neitralizācijai un papīra skābumu noteicošie zīmuļi.
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• Preservation Equipment Ltd

https://www.preservationequipment.com/

• KLUG-CONSERVATION

http://www.klug-conservation.com/

• Hans Schröder GmbH• Hans Schröder GmbH

http://archivbox.com/

• Monochrom

http://www.monochrom.com/
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Kārbas

• CISTA

• http://www.cista.ee/index.php?page=6&grou
p=10&lng=lat&id=104

• SIA «S.A.T. Unitel»

• Cēsu 31-2, Rīga Tālr. 29451795

51



Restauratora 10 baušļi

• 1. Neuzņemies un neuzsāc darbu, ja tev nav tam atbilstošas 
kvalifikācijas.

2. Apstrādā visus objektus ar vienādu atbildību.
3. Dari, cik maz vien iespējams, bet tik labi, cik vien iespējams.
4. Nemākulība nav attaisnojums sliktam darbam.
5. Esi vienmēr kritisks pret savu darbu.5. Esi vienmēr kritisks pret savu darbu.
6. Respektē objekta patiesās dokumentālās vērtības.
7. Objektu vērtē augstāk par paša personību.
8. Tālāku izglītību, atīstību un pilnveidošanos uzskati par obligātu.
9. Atceries, ka nevis objekts, bet darbs ir tas, kas rāda restauratora 

spējas.
10. Esi vērīgs un jūtīgi reaģē uz visu, kas var kaitēt objektam.
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Paldies par uzmanību!

inga.steingolde@arhivi.gov.lvinga.steingolde@arhivi.gov.lv
Tālrunis: 67615266
Mob.tālr. 29188861


