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1. ZIŅAS PAR OBJEKTU
Autors:
Datējums:

1798.gads

Durvju materiāls:

koks, stikls, lineļļa, krīts, metāls, alva

Izpildījuma tehnika:
Izmēri:

2790 * 1705

Īpašnieks:

RO „Smiltenes ev.lut.draudze”

Atrašanās vieta:

Smiltenes mācītājmājas Z puses vidusdaļā.

Objekta īss apraksts
Smiltenes mācitājmājas ārdurvju vērtņu restaurācija.
Smiltenes mācītājmājas ārdurvis ir Valsts nozīmes mākslas piemineklis Nr.4474.
2. ĪSA OBJEKTA VĒSTURE UN ZIŅAS PAR IEPRIEKŠĒJO RESTAURĀCIJU
2.1.Īsa objekta vēsture
Smiltenes mācītājmuižas ārdurvju portāls un ārdurvju komplekts ir unikāls 18.gadsimta
beigu darbs (mācītāja Ernesta Gotfrīda Hasenšteina kalpošanas laika uzceltā
mācītājmuiža 1798.gads), kurš ir arī Valsts nozīmes kultūras piemineklis Nr.4474. Ārdurvis
pirms restuarācijas darbu uzsākšanas vizuāli un tehniski ir sliktā stāvoklī.
Klasicisma stila ārdurvju vērtnes ir ar rokoko stila atslēgas vairodziņu. Virs vērtnēm
atrodas virslogs, kura vidējo rūti rotāja ovāla vītene- vainags, no kuras, līdzīgi festonam,
simetriskas vītenes iekārtas arī sānu rūtīs. Durvju apakšējais pildiņš ir gremdēts un izvirzīts uz
āru. No augšējā pildiņa to atdala ar ģeometriskām figūrām (trīsstūriem, un virs tā ar apļiem)
rotātas kokā izgrebtas joslas. Augšējo pildiņu ietver profilēta līste. Tā centrālo daļu izceļ krusta
forma, kuras stūri greznoti ar rozēm, bet sāni ar gutu pāri. Durvju klēda rotāta ar zigzaga
ornamentiem. Virs augšējā pildiņa redzama dzega ar zoginājumu. Ailas dzega savukārt rotāta
ar līsti, meandra motīva ornamentu un zobinājumu. Visas aprakstītās detaļas ir ar pilnīgiem vai
daļējiem mehāniskiem vai laika apstākļu un perioda bojājumiem. Skatīt pievienotās bildes.
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2.2.Ziņas par iepriekšējo restaurāciju
Ziņas par iepriekšējām restaurācijām nav.
Padziļināti izpētot durvju vērtnes un tā aplodu, konstatējams, ka tām ir veikta
fundamentāla apjoma pārbūve laika brīdī, kad tika izbūvēts vējtveris jeb otras ieejas durvis.
Izbūvējot vējtvera otrās durvis, dēļ kāpnēm uz otro stāvu tās nav varējuši iebūvēt pietiekamā
attālumā tā, lai pirmās ārdurvis varētu atvērt pilnā atvērumā, nesaskaroties ar iekšējām tā
laika jaunajām durvīm. Līdz ar to šajā pārbūvē ārējās vērtnes izceltas uz ārpusi, tā rezultātā
tās izņemot no sākotnējām virām, un esošajā aplodas ārējā daļā iebūvējot jaunu aplodas
elementu, kurā tiek iebūvētas tā laika modernākas viras. Veicot šādu pārbūvi ārējās durvis
tiek izceltas uz ārpusi, un arī tiek sašaurinātas vērtnes, kā rezultātā, atverot pilnā atvērumā
tās nesaskarās ar tā laika jaunajām vējtvera iekšējām durvīm.

1. OBJEKTA TEHNISKAIS STĀVOKLIS PIRMS RESTAURĀCIJAS
1.1.Vides raksturojums
Smiltenes mācītājmāja atrodas Smiltenes mācītājmuižas ēku kompleksa A pusē.
Mācītājmājas centrālās ieejas durvis atrodas Z fasādes vidus daļā. Durvju aploda atrodas
līdz ar ēkas fasādes plakni, savukārt dekoratīvās klēdas, nosedzot aplodas un ārsienas šuvi,
atrodas jau virs fasādes plaknes. Toties pašas durvju vērtnes atrodas nedaudz iedziļinātas
plaknē. Uz durvju izņemšanas brīdi durvis nosedz ieejas lieveņa jumts jeb verandas
konstrukcijas.
1.2.Materiāla raksturojuma un objekta tehniskais stāvoklis pirms restaurācijas
 Durvju vērtnes izgatavotas no masīva priedes koka ar grezniem ģeometriskiem
daudzskaldņu kokgriezumiem, augšējo pildiņu visos stūros ir izgrebti sešziedlapu no
cieta lapu koka (osis vai kļava). Gan uz durvju vērtnēm, gan uz aplodas un uz klēdām
ir vairāki krāsu slāņi. No iekšpuses vērtnes un aploda visos periodos ir bijuši vienā
krāsu tonī. No ārpuses gan vērtnes, gan aploda, gan klēdas pārklāti ar pēdējo
daudzkrāsainu krāsu slāni, kas līdz šim saglabājies ļoti sliktā stāvoklī. Vērtņu augšējie
pildiņi abām vērtnēm ir mehāniski bojāti.
 KREISĀ VĒRTNE (katīvā vērtne). Vērtnes augšējais pildiņš izsists no vietas, salaužot
tā noseglīsti. Vērtnes malējā sķautne pret blakus vērtni ir pietēsta ar rupjas apstrādes
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instrumentu (iepējams cirvi). Vērtnei augšējā pildiņa apakšējā labā stūra sešziedlapu
ornamentem trūkst puse no apjoma. Vērtnei trūkst ārējais rokturis. Vētnes atslēgas
dekoratīvai metāla uzlikai virs roktura vietas trūkst viena daļa.
 LABĀ VĒRTNE. Vērtnes augšējais pildiņš tāpat izsists un mehāniski bojāts ar asu
priekšmetu izsistām bedrītēm. Vērtnes ārējai dekoratīvajai noseglīstei nolauzta
apakšējā daļa. Vērtnes augšējā pildiņa augšējā labā stūra sešziedlapu ornamentam
trūkst puse no apjoma.
 Metālkalumu stāvoklis pirms restaurācijas. Esošie oriģinālie metālkalumi ir sliktā
tehniskā stāvoklī. Atslēgas mehānismam nozāģēta aivēršna mēlīte pilnībā un
aizslēgšnas mēlīte nozāģēta īsāka. Atslēgas atdures mehānismam izzāģēts robs.
Dekoratīvās atslēgu uzlikas stipri korodējušas un zaudējušas savu sākotnējo apstrādi
no virspuses. Naglu korpusi korozijas rezultātā vietām pārrūsējoši, nepilda savu
funkciju. Apakšējām virām alvojuma slānis daļēji zudis. Viras korodējušas.
Klaudzēkļiem un aizbīdnim alvojums daļēji zudis, virsma stipri korodējusi. No zvana
mehānisma durvju iekšpusē palikusi tikai viena atsperes stīpa uz durvju aplodas.

2. IZPĒTES REZULTĀTI
2.1. Durvju vērtņu, virsloga, aplodas un klēdu koka daļām:


Kā iepriekš minēts, tad padziļināti pētot durvju vērtnes, konstatējām, ka ir veikta

pārbūve t.i. vērtnes druvju aplodā pārvietotas uz ārpusi, papildinot aplodu ar jaunu
profilu un sašaurinot vērtnes platumus. Vērtnēm noņemtas sākotnējas viras un
nozāģetas malējās šķautnes viru pusē, kas ir par ~50mm šaurākas kā vērtņu šķautnes
atslēgu pusē. Pēc nospiedumiem redzamas sākotnējo viru vietas un formas. Tāpat pēc
nospiedumiem redzami labās jeb pasīvās vērtnes augšējā un apakšējā aizslēga
nospiedumu vietas. Pielāgojot vērtnes to atrašanās sākotnējai vietai, var secināt ka
vērtnes pārbūves rezultātā ir arī saīsinātas, par ko liecina uzkrītoši mazā šķatnes mala
virs dekoratīvā kapiteļa kokgriezumiem.


Tāpat arī apldodas šķērslis, kas atdala virslogu no vērtnēm ir pārvietots uz

aplodas ārpusi, veidojot kopīgu plakni ar vērtnēm. Aplodas šķērslim konstatētas
sākotnējās tapojuma vietas aplodā, kā arī aplodas šķēršļa garums precīzi liecina par tā
saderību ar sākotnējo vietu. Aplodas šķērslis no sākotnējās vietas brutāli nozāģets,
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tādejādi atstājot aplodā sākotnējās tapojuma vietas. Aplodas apakšējā daļa ir pilnībā
zudusi. Aplodā ir palikušas sākotnējo viru kāši, kas ir iedzīti koksnē ar atskabargām.
Tāpat, aplodu demontējot no oriģinālās mūra sienas, konstatējām, ka tajā ir pienagloti
metāla enkurojumu no mūra puses, kas liecina par to ka durvju aploda ir bijusi iemūrēta
sienas mūrēšanas procesā.


Veicot vērtņu un aplodas šķēršļa izcelšanu uz ārpusi virsloga sānu malas ir

nozāģētas, par ko arī lieciena tā sānu šķēršļu izteikti mazais šķērsgriezums un stūra
tapojumu prettehnoloģisks nobeigums kā arī sākotnējās atrašanās vietas izmērs. Pēc
vesturiskās bildes (FOTO) ir bijis kaut kādā periodā virslogs ar četrām rūtīm bez
dekoratīviem kokgriezumeim, kas varbūt ir bijis kaut kāds remonta periods. Izpētot
krāsu slāņus un virsloga saderību sākotnējai vietai, varu secināt, ka esošais virslogs ir
oriģināls sākotnējais virslogs. Virsloga lauru lapu vainaga un vijuma sākotnējais izskats
tiek atrasts I.Lancmaņa arhīvā (Rundāles pils arhīvā). I.Lancmanim ir izdevies veikt
kvalitatīvu foto uzņēmumu brīdī, kad vēl ir saglabājušies kokgriezumi. Tāpat virsloga
sānu un vidus šķēršļos ir saglabājušās stiprinājumu nospiedumu vietas lauru lapu
vijuma kokgriezumiem.
Abām vērtnēm vienai pret otru ir izveidotas noseglīstes:


Noseglīste iekšpusē ir pārklāta tikai ar vienu krāsu slāni un ļoti brutāli pārtraukta
atslēgas posmā, kas liecina 20.gs. remontdarbu izpildījumu, tādejādi tiek
pieņemts lēmums šo sānu noseglīsti atpakaļ nelikt un UR lapās nav
atspoguļotas. Savukārt ārējai noseglīstei pēc nospieduma tiek rekonstruēts tās
sākotnējais garums, kā arī atsevišķs noslēgelements, kas tiek rekonstruēts no
jauna pēc augšējā analoga un izmēri tiek ņemti pēc nospiedumiem (FOTO).

2.2.Durvju vērtņu metāla kalumiem:
Divvērtņu ārdurvju apkalumu apsekošana. Oriģinālie apkalumi datējami ar
18.gs. otro pusi. Izgatavošanas manierē jaušamas rokoko iezīmes. Atslēgu uzliku ārējā
forma atdarina juras zirdziņu. Esošie durvju apkalumi izgatavoti kalšanas tehnikā no
dzelzs. Apkalumi kalēja kalti, ﬁgurāli izcirsti, virspusē ar kaltiem iecirsts ornaments,
no kreisās puses dobi cizilēti. Aizsardzībai pret koroziju - alvoti. Alvojums saglabājies
uz atslēgu uzliku apakšējām daļām un nedaudz uz labās vērtnes uzlikas virspuses.
Kreisās vērtnes uzlikai un daļēji arī pašai vērtnei (FOTO) iepriekšējā remonta laikā
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pārklāts darvas pārklājums, kas liecina par korozijas ietekmi arī iepriekšejos periodos.
Savukārt

zem

atslēgu

dekoratīvajām

uzlikām

durvju

krāsojums

nav

konstatējams, kas liecina par to ka atslēgu uzlikas sākotnēji ir bijušas pārkrāsotas
ar lineļļas krāsu (līdzīgi kā tas tika konstatēts Vilzēnu muižas pārvaldnieka mājas
durvīm). Metāla kalumi koka durvīm pienagloti ar kaltām naglām. Esošās durvju viras
pieskrūvētas ar svītrgalviņu skrūvēm.
Vēlākos laika periodos pievienotās viras ir rūpnieciski vai darbnīcā mehanizēti
izgatavotas. Nav kalti un alvoti. Tāpat arī lielajā kaltajām detaļām atslēgai,
pretplāksnim – netika konstatēti alvojuma slāņi.
Uz abām koka vērtnēm, kā iekšpusē, tā ārpusē, saskatāmi ﬁgurāli zudušu apkalumu
nospiedumi. Iekšpusē aktīvai vērtnei (kreisajai) saskatāmi viru un vidējā aizbīdņa
nospiedumi. Iekšpusē pasīvai vērtnei: divu uzliekamu aizbīdņu nospiedumi un divu viru
nospiedumi.
Trūkstošais ārējais durvju rokturis tiek izkalts no jauna pēc iekšējā analoga un pēc
VKPAI arhīvā esošiem foto uzņemumiem.
Esošie oriģinālie apkalumi :
- 4 gab. viru kāši ( atrodas durvju aplodā);
- 2 gab. atslēgu uzlikas (vērtņu ārpusē );
- 1 gab. atslēgas mehānisms ar iekšējo rokturi aktīvās (kreisās) vērtnes iekšpusē;
- 1 gab. atslēgas pretplāksnis uz pasīvās (labās) vērtnes iekšpusē
Esošie vēlākos laika periodos uzstādītie apkalumi :
- 4 gab. viras (vēlāko periodu rūpnieciski vai mehanizēti ražotas 19.gs beigas vai
20.gs.sākums);

3. RESTAURĀCIJAS UZDEVUMS UN PROGRAMMA
3.1.Restaurācijas uzdevums
Koka durvju vērtņu tehniskā stāvokļa stabilizācija – kokmateriālu nostiprināšana un
bojāto detaļu nomaiņa ar analogām jaunām detaļām, izmantojot veclaicīgu kokmateriālu,
nemainot oriģinālo profilu. Vēsturiskā lineļļas krāsojuma atjaunošana. Objekta vizuāli
estētiskā veidola atjaunošanam, pielietojot vēsturiskās metodes, pēc iespējas pielietojot
senatnīgās metodes, kas lietotas durvju izbūves laikā.
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3.2.Restaurācijas programma
3.2.1. Durvju vērtņu koka daļu restaurācija:
 Pirms, pēc un visā restaurācijas procesā veikt foto fiksācijas;
 Krāsas noņemšana no durvju aplodas ar karsēšanu vai ar ziepakmeni, lai varētu
konstatēt visus defektus t.sk. aizšpaktelējumus vai trupes bojājumus, ko aizsedz krāsu
slāņi;
 Šablonu izveidošana virsloga zudušajiem elementiem;
 Bojāto detaļu izgatavošana pēc oriģinālā profila no ilggadīga kokmateriāla;
 Zudušo dekoratīvo kokgriezumu atjaunošana pēc analoga;
 Bojāto aplodas detaļu protezēšana;
 Koka detaļu špaktelēšana ar lineļļas, krīta un kaulu līmes maisījumu;
 Koka detaļu gruntēšana ar uzkarsētu (līdz 60ºC) auksti spiestu lineļļu ;
 Krāsošana no ārpuses ar dabīgu lineļļas krāsu (KULTUR FARG, klassisk,
LINOLJEFARG) pēc noteiktā pirmā krāsu toņa;

3.2.2. Durvju vērtņu metāla kalumu restaurācija:
 Pirms demontāžas veikt fotoﬁksācijas.
 Pēc demontāžas metālkalumus marķēt.
 Krāsojuma slāņi virspusē nevienai detaļai nav nosakāmi, jo visas detaļas pārklātas ar
korozijas slāni.
 Veikt korozijas produktu noņemšanu galvāniskajā vannā. Elektrolīts 5-10% NaOH vai
KOH šķīd. ūdenī.
 Pēc elektrolīzes vannas detaļas skalot zem silta, tekoša ūdens strūklas. Izstrādājumus
berzt ar trauku mazgājamo saru birsti. Censties virsmu attīrīt no krāsas un korozijas
produktiem.
 Uzirdinātās rūsas mehāniskā apstrāde ar kracēšanu. Laukumi, kuriem labi saglabājusies
alva - berzt ar nemetāla saru birsti. Problemātiskākās vietas viegli kracēt ar misiņa saru
kracbirsti. Laukumus kuriem alva zudusi - bez lieka uzspiediena ar smalku saru tērauda
kracbirsti. Intensīvi korodējušiem priekšmetiem elektrolīzi ,skalošanu un kracēšanu
atkārto. Procesus veic līdz pilnīgai korozijas produktu atdalīšanai no detaļas dzelzs
pamatkodola.
 Pieļaujama korozijas produktu noņemšana no reljefām, grūti pieejamām vietām ar
abrazīva strūklas paņēmienu. Par abrazīvu izmantojot drupinātas valriekstu čaumalas
200-500 mk. ar 2-3 bar gaisa spiedienu.
 Pēc detaļu attīrīšanas veikt mehānisko remontu. Plaisas atslēgu uzlikās - novērtēt to
stāvokli un veidu. Ja iespējams likvidēt tās ar lodēšanas paņēmienu. Izmantojot alvu. Ja
tas nav iespējams - metināt. Pēc tam metinājuma apstrādāt, slīpēt, karstā veidā lokāli
alvot. Piemetinātos nodilumus pēc gludināšanas lokāli alvot karstā veidā.
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 Pēc alvošanas kušņus neitralizēt. Neitralizēšanu izvēlēties pēc izmantoto kušņu veida.
 Detaļu skalot zem siltas, tekošas ūdens strūklas.
 Detaļām kurām alvojums saglabājies labā stāvoklī ,un kuras atrodās vērtņu iekšpusē :
pasivējošā vanna - hromatēšana - K2 Cr2 O7 - 1 - 3% šķīd. destilētā ūdenī - T- 70 90*C - apstrādes ilgums no 5 - 15 - 30 min. - atkarībā no vannas koncentrāc./ Temp. /
priekšmeta masas un formas īpatnībām. Kālija bihromātu var aizstāt ar nātrija
bihromātu.
 Vērtņu iekšpusē izvietotām detaļām - saglabāt oriģinālo alvojumu. Vērtņu ārpusē
izvietotās detaļas alvot no jauna. Alvojot, alva nedrīkst aizklāt detaļu cizilējuma reljefu.
Kušņi pēc alvošanas jāneitralizē.
 Pēc nospiedumiem, kuri atrodas vērtņu iekšpusē un ārpusē, izveidot iespējamo
trūkstošo detaļu zīmējumus izmērā 1:1. Trūkstošās detaļas pasīvās vērtnes iekšpusē :
aizbīdnis augšā un aizbīdnis apakšā.
 Stingri ievērojot oriģinālu izgatavošanas paņēmienus, izgatavot trūkstošās detaļas.
 Jaunizgatavotās detaļas alvot. Alvojot izvērtēt konkrētu detaļu alvošanas tradīcijas,
nepieciešamību un tehniskos parametrus. Piemēram: nealvot slēdzenes mehānismu,
atslēgas.
 Pēc krāsojuma izpētes un pieejamu analogu apkalumu salīdzināšanas, nolemt apkalumu
apdares veidu. Nolemt : apkalumi tiek eksponēti alvoti (nekrāsoti), vai apkalumi tiek
gruntēti , krāsoti. Oriģināli jeb sākotnēji tie ir bijuši alvoti un pēc tam krāsoti.
 Ja apkalumi tiek krāsoti ,tad jaunizgatavotās, alvotās detaļas viegli matēt ar abrazīvu
vati.
 Visas detaļas attaukot ar acetonu.
 Ja krāsojuma izpētes rezultātā netiek atklāti citi pārklājuma veidi, tad visas detaļas
gruntēt ar tonētu (tonēt ar melnu pigmentu līdz brūnam tonim) svina mīnija- lineļļas
gruntskrāsu 2 kārtās ,katru kārtu nožāvējot 3 dienas.
 Krāsot apkalumus ar lineļļas - pigmenta krāsu izvēlētajā tonī.
 Montēt apkalumus.
 Piekrāsot pēc montāžas.
 Veikt fotoﬁksācijas : pirms, procesā un pēc uzstādīšanas.
4. RESTAURĀCIJAS LĒMUMS
2018.gada 13.februārī NACIONĀLĀ KULTŪRAS MANOTJUMU PĀRVALDEI
iesniegta Mārtiņa Metāla izstrādāta veicamo darbu programma.
2018.gada 10.jūlijā saņemta restaurācijas darbu atļauja Nr. P-01187/2018
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5. RESTAURĀCIJAS PROCESU APRAKSTS, TO PAMATOJUMS
5.1. Koka detaļu restaurācija
 Sākotnēji esošās ārējas vērtnes izņemtas, un ailā ieliktas pagaidu durvis,
 Restaurācijas procesā tiek izņemta arī aploda ar klēdām atstājot tukšu druvju aili;
 Akurāti noņemtas vēsturiskās metāla detaļas;
 Durvju iekšpusē sagalabājušies četri krāsu slāņi, bet durvju ārpusē, ir tikai trīs krāsu
slāņi kas sakrīt ar pirmajiem diviem durvju iekšpuses slāņiem. Vislabāk krāsu slāņi
saglabājušies durvju iekšpusē un uz labās vērtnes augšējā pildiņa apakšējās daļas, kur
pirmais krāsu slānis tiek arī atstāts zem jaunā krāsojuma (foto Nr.Kt-5). Pirmais krāsu
slānis ir labi saglabājies arī uz virsloga iekšpuses, kur tiek eksponēts krāsu slāņu
fragments (foto Nr.Kt-3; Kt-4). Pirmais durvju krāsu slānis ir zaļganā krāsā abās durvju
pusēs. Pirmais krāsu slānis tiek noteikts pēc Akzonebel (Sadolin) kataloga 113 lapas
tonis H2.10.60. Atšķirīgie vērtņu detaļu toņi tiek konstatēti tikai ārpuses virsējā slānī.
Izvēlētais durvju krāsojuma tonis tiek daļēji veidots darbnīcā pasūtot “Raituma”
darbnīcai gatavo toni “Klasicisma zaļais” un mūsu darbnīcā ar krīta pastu tiek uzjaukts
tonis maksimāli līdzīgās sākotnējam pirmajam krāsu slānim;
 Krāsa noņemta no vērtnēm ar karsēšanu;
 Abu vērtņu garo šķautņu priekšējās malas atzāģētas (UR-1; UR-2; UR – 3; UR – 4)
sakarā ar izteiktiem mehāniskiem un nodilumu bojājumiem, saglabājot horizontālo
šķēršļu tapojumus;
 Abu vērtņu apakšējo šķēršļu bojātās malas nozāģētas no 20 līdz 40mm (UR-1; UR-2;
UR – 3; UR – 4);
 Vertikālā garā šķautne atjaunota ar priedes koka protēzi (protēzēm izmantoti Limbažu
ev.lut,baznīcas vecie grīdas dēļi, kas demontēti 2017.gadā) uzliekot uz horizontālo
škēršļu tapām un papildus šķēršļos ieurbtas apaļas tapas (foto Nr.LI-11; LI-12);
 Tapojuma vietās tiek izmantota kaulu līme, bet šķēršļu protēzes savstarpēji salīmētas ar
poliuretāna līmi;
 Vērtņu izsistie pildiņi tiek protezēti (UR)
 Vērtņu pildiņu iestrādes līstes no ārpusē tiek protezētas pēc analoga profila (UR-10)
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 Zudušie dekoratīvie kokgriezumi tiek atjaunoti pēc analogiem no ilggadīgas koksnes
(dēļi ņemti no atgūtā materiāla Limbažu ev.lut.baznīcas grīdas vai Krimuldas
mācītājmājas grīdas dēļiem);
 Vērtnes tiek špaktelētas ar krīta, lineļļas un kaulu līmes maisījumu;
 Vērtņu gruntēšana ar uzkarsētu (līdz 60ºC) auksti spiestu lineļļu ;
 Vērtņu krāsošana no ārpuses ar dabīgu lineļļas krāsu “Raitums”, krāsas tonis kā jau
iepriekš minēts tiek veidots uz vietas, par bāzi izmantojot “Raituma” toni “Kalsicisma
zaļais”;
 Virsloga lauru lapu vijumi tiek izgatavoti no jauna pēc I.Lancmaņa foto uzņēmumiem
(foto Nr.Ks-5; V – 7);
 Pasīvas (labās) vērtnes neseglīstes apakšējā daļa tiek protezēta un tās atsevišķais
nobeiguma elements tiek izveidots no jauna pēc augšējā analoga un pēc tā
nospiedumiem;
 Aplodas sānu apakšējās daļas tiek protezētas un pasīvā sāna augšējā daļa tiek protezēta
saglabājot bezdelīgu astes savienojumu;
 Līdz mūsdeinām nav saglabājies aplodas sākotnējais slieksnis. Slieksnī ienaglots parast
neēvelēts dēlis, kas pēc tā iestrādes tehnoloģijas liecina par durvju uzlabojumu pe’dejos
divdesmit gados. Līdz ar to slieksnis tiek izgatavots no jauna, sliekšņa augšējo daļu
veidojot no cietākas koksnes – oša;
 Durvju klēdu zudušo apļu kokgriezumu fragmenti tiek atjaunoti. Apļu kokgriezumi
veidoti no atsevišķa dēļa, kurš uz līmes un naglām ir iestiprināts klēdā;
 Tāpāt klēdas apakašējie noslēgelementi abām klēdām tiek izgatavoti no jauna pēc
kreisās (skatoties no ārpuses) klēdas parauga, jo labajā ir redzams vēlāko periodu
neprecīzs atdarinājums. Savukārt, labajai klēdai apakšējais elemnts iespējams ir
oriģināls un ir jau gan mehāniski bojāts, gan stukturāli ar trupes bojājumiem;
 Sānu klēdu apakšējās daļas pamatkonstrukcijas tiek protezētas (UR-6; UR-7)
 Klēdas augšējā daļa (horizontālā) ir samērā labi saglabājusies,tai tiek atjaunota pamatne
ar plānu 4mm finieri, jo salaiduma vietās ar sānu (vertikālajām) klēdas daļām augšējajai
(horizontālajai) klēdai dēļ 4mm plāna biezuma ir konstruktīvi bojājumi;

Lapa 10

5.2.Metāla detaļu restaurācija
 Pēc demontāžas metālkalumi marķēti;
 Veikts krāsojuma slāņu izpēte ar mikroslīpējumu un zondāžu palīdzību. Noteikts
pirmais un otrais krāsojuma slānis ,kuri izvietoti uz alvojuma;
 Izstrādājumi noberzti ar trauku mazgājamo saru birsti. Virsma attīrīta no krāsas un
korozijas produktiem;
 Uzirdinātās rūsas mehāniskā apstrāde ar kracēšanu. Laukumi, kuriem labi saglabājusies
alva - berzts ar nemetāla saru birsti. Problemātiskākās vietas viegli kracētas ar misiņa
saru kracbirsti. Laukumus kuriem alva zudusi - bez lieka uzspiediena ar smalku saru
tērauda kracbirsti;
 Atslēgu uzliku detaļām daļēji atjaunots alvojums;
 Restaurācijas procesā secināts, ka atslēgu uzlika aktīvajai vērtnei ir pārāk korodējusi un
tās poru 100% attīrīšana no korozijas nav iespējama. Savukārt ja nevar metāla detaļu
attīrīt no rūsas par 100%, tad zem alvas pārklājuma paliks korozijas elementi, kas tālāk
pavairos koroziju, un no virsmas tas nebūs redzams, jo Alva ir aktīvāka par Fe. Tāpēc,
lai saglabātu šīs detaļas nākamajām paaudzēm tiek pieņemts lēmums alvojumu atjonot
tikai daļēji un veidot tam virsū alvu imitējošu krāsojumu ar “Hammerite” sudraba krāsu;
 Lielie metāla kalumi atslēga ar rokturiem un pretplāksni, kā arī viras – ir lakotas ar
divkomponentu poliuretēna laku Tikkurila, Hardener;
 Visām metāla detaļām noņemti nospiedumu zīmējumi 1:1 (UR – 9; UR – 11; UR – 12),
lai varētu nākotnē restaurēt trūkstošos elemntus;
 Izgatavotas jaunas kaltās naglas kalto metāla detaļu stiprināšanai;
 Ārējais rokturis izgatavots pilnībā no jauna pēc VKPAI arhīvā esošām bildēm (foto
Nr.Md – 1; Md – 3) un pēc iekšējā analoga parauga;
 Atslēgas mehānisms izjaukts, ieeļļots izgatavota jauna atslēga. Ar elektrometināšanas
paņemienu atjaunota aizvērējmēlite un pagarināta aizslēgšanas mēlīte;

Pielikumā:
 Uzmērījumi:
UR – 1; UR – 2; UR – 2; UR – 4; UR – 5; UR – 6; UR – 7; UR – 8; UR – 9; UR –
10; UR – 11: UR – 12
 Fotofiksācijas:
Kopskats:
Ks – 1; Ks – 2; Ks – 3; Ks – 4; Ks – 5; Ks – 6.
Aploda:
A – 1; A – 2; A – 3; A – 4; A – 5; A – 6; A – 7; A – 8; A – 9; A – 10.
Klēdas:
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K – 1; K – 2; K – 3; K – 4; K – 5; K – 6; K – 7; K – 8; K – 9; K – 10; K – 11; K –
12; K – 13; K – 14; K – 15; K – 16; K – 17; K – 18.
Kreisā vērtne KA (kreisā vērtne ārpuse), KI (kreisā vērtne iekšpuse):
KA - 1; KA - 2; KA - 3; KA - 4; KI - 5; KI - 6; KA - 7; KA - 8; KI – 9, KA – 10,
KA - 11; KA - 12.
Labā vērtne LA (labā vērtne ārpuse), LI (labā vērtne iekšpuse):
LA - 1; LA - 2; LA - 3; LA - 4; LI - 5; LA - 6; LA - 7; LI - 8; LI – 9, LA – 10, LI 11; LI - 12; LI - 13; LI - 14; LI - 15; LI - 16; LI - 17; LI – 18.
Virslogs:
V – 1; V – 2; V – 3; V – 4; V – 5; V – 6; V – 7; V – 8; V – 9; V – 10; V – 11; V –
12.
Metāldetaļas:
Md – 1; Md – 2; Md – 3; Md – 4; Md – 5; Md – 6; Md – 7; Md – 8; Md – 9; Md –
10; Md – 11; Md - 12.
Krāsojuma toņu izpēte:
Kt – 1, Kt – 2, Kt – 3, Kt – 4; Kt – 5; Kt – 6.
 Durvju skanējuma uzmērījumi

Signature not validated
Restaurācijas darbu vadītājs _________________ Mārtiņš Metāls (sert. Nr.4-04653)
Digitally signed by MĀRTIŅŠ METĀLS
Date: 2020.09.09 02:52:50 EEST
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